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آنچه خواهید خواند:
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  -موسســه 
آمــوزش عالــی مغزافــزار آمــوزش عالــی 

ــت اس
و  حمایــت  بــر  خطیبــی  -دکتــر 
ــای  ــه از فعالیت ه ــه جانب ــتیبانی هم پش
ــد  ــگاه ها تاکی ــاتید در دانش ــیج اس بس

ــرد ک
دانشــجویان  زیســته  -تجربیــات 
موجــب  فرهنگــی  برنامه هــای  در 
ــه  ــائل جامع ــه مس ــبت ب ــود نس می ش

نباشــند بی تفــاوت 
ســتاد  اولویــت دار  برنامه هــای   -
ــد  ــف در دوره جدی ــن وزارت عت خیری

ــد ــام ش اع

وزارت علوم تحقیقات و فناوریوزارت علوم تحقیقات و فناوری
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در بازدید از موسسه پژوهش و برنامه ریزی:

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مغزافزار آموزش عالی است
دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و 
نــوآوری وزارت علــوم گفــت: موسســه پژوهــش 
برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی مغزافــزار  و 

ــت.  ــی اس ــوزش عال آم
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــه نقــل از موسســه پژوهــش و برنامــه  ــوم ب عل
ــی، نشســت هــم اندیشــی  ــزی آمــوزش عال ری
و  پژوهــش  موسســه  مدیــران  و  رئیــس 
برنامه ریــزی آمــوزش عالــی و معــاون فنــاوری 
ــوزه  ــران آن ح ــوم و مدی ــوآوری وزارت عل و ن
در محــل موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــوزش عال آم
ــا اشــاره  ــن نشســت ب ــن در ای ــر خیرالدی دکت
خصوصیــات مدیریتــی دکتــر طاهــری نیــا 
رئیــس موسســه بــه ســابقه موسســه و جایــگاه 
ــه  ــت و ادام ــف پرداخ ــژه آن در ادوار مختل وی
ــت  ــی اس ــوزش عال ــزار آم ــه مغزاف داد: موسس
و می بایســت متولــی آمــار آمــوزش عالــی 
ــه  ــوی موسس ــه از س ــاری ک ــد. آم ــز باش نی
منتشــر می شــود مســتند اســت و مبنــای 
ــرار  ــی ق ــوزش عال ــران آم ــری مدی تصمیم گی
می گیــرد و از موسســه میخواهــم تــا آمــار 
ــش  ــاوری و دان ــم و فن ــای عل ــوزه پارک ه ح

ــد. ــی کن ــان را بررس بنی
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــیس پ تاس

ــانی ــوم انس ــژه عل وی
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهــداف ذکــر شــده 
ــن  ــنهاد م ــت: پیش ــه گف ــنامه موسس در اساس
ــه  ــنامه موسس ــری اساس ــت در بازنگ ــن اس ای
رویکردهــای  و  جدیــد  ماموریت هــای  بــه 
نویــن مثــل فنــاوری و نــوآوری توجــه ویــژه ای 

ــید. ــته باش داش
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم گفــت: 
پیشــنهاد دیگــر مــن بــه موسســه بــا توجــه بــه 
ظرفیــت آن در ابتــدا تاســیس مرکــز کارآفرینی 
ــم  ــارک عل ــپس پ ــه و س ــوآوری در موسس و ن
ــت.  ــانی اس ــوم انس ــژه عل ــرم وی ــاوری ن و فن
ــتر  ــاد بس ــث ایج ــد باع ــز رش ــیس مرک تاس
ــه  ــه و فناوران ــوالت نوآوران ــرای تح ــب ب مناس

می شــود.
اختصــاص دبیرخانــه یکــی از اتاق 

هــای فکــر به موسســه
ــای  ــه تاســیس اتاق ه ــاره ب ــا اش ــن ب خیرالدی
فکــر شــانزده گانــه در وزارت علــوم گفــت: 
معاونــت فنــاوری و نــوآوری آمادگــی دارد یکی 
ــش و  ــه پژوه ــه موسس ــر را ب ــای فک از اتاق ه
برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی محــول کنــد. لــذا 
ــی  ــه یک ــای الزم، دبیرخان ــس از هماهنگی ه پ
از اتاق هــای فکــر بــه موسســه اختصــاص 

می یابــد.
وی ادامــه داد: موسســه بــا ارائــه پروپوزال های 
مختلــف بــه معاونــت فنــاوری و نــوآوری اعــام 
کنــد کــه چــه کارهایــی می توانــد بــرای 
ــس از بررســی  ــا پ ــا م ــت انجــام دهــد ت معاون
پیشــنهادهای دریافتــی و الویت بنــدی آنهــا 

ــکات  ــرا مش ــم زی ــکاری کنی ــه هم ــروع ب ش
ــاوری وجــود دارد کــه  ــده ای در حــوزه فن عدی
نیازمنــد پژوهــش اســت. بــه عنــوان مثــال آیــا 
ــت  ــیر را درس ــاوری مس ــم و فن ــای عل پارک ه
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــی توان ــه م ــد؟؟ موسس می رون
ــا را  ــوان موجــود در بخــش GIS چالش ه از ت
ــد. ــدام کن ــه راهــکار اق ــه ارائ احصــا و نســبت ب

ــت  ــاوری ثب ــه فن ــان اینک ــا بی ــن ب خیرالدی
ــده  ــازی ای ــوآوری تجاری س ــت و ن ــراع اس اخت
اســت ادامــه داد: یکــی دیگــر از مشــکات 
ــاوری  ــگاه فن ــتاد در دانش ــه اس ــا اینســت ک م
ــل  ــاوری تبدی ــن فن ــا ای ــد ام ــاد می کن را ایج
بــه نــوآوری نمی شــود. دره مــرگ فنــاوری 
نیــاز بــه تحقیقــات گســترده دارد و اینکــه چــه 
ــن دره  ــا از ای ــرد ت ــد صــورت گی ــی بای اقدامات

ــم.  ــور کنی عب
ــوم در  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــده  ــرح ش ــب مط ــه مطال ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
همچــون طرح هــای اشــتغال و کارآفرینــی، 
اکــو سیســتم نــوآوری از ســوی اعضــای هیئــت 
ــوارد در  ــن م علمــی موسســه پیشــنهاد داد ای
ــب یــک تفاهم نامــه جامــع بیــن دو طــرف  قال

ــردد. ــی گ اجرای
ــت  ــی معاون ــرد اصل ــج راهب پن

فنــاوری و نــوآوری
دکتــر مصطفــی  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ــوآوری  ــاوری و ن ــاون فن ــاور مع ــدری مش صف
وزارت علــوم توســعه، تکمیــل و تقویــت زیســت 
ــوزش و  ــور، آم ــوآوری کش ــاوری و ن ــوم فن ب
ــش  ــگ دان ــت فرهن ــی و تقوی ــج کارآفرین تروی
بنیانــی در کشــور، تجاری ســازی فنــاوری و 
اشــتغال آفرینــی دانــش بنیــان، مأموریت گرایی 
و هدایــت ظرفیت هــای فناورانــه در جهــت رفع 
نیازهــا و حــل مســائل کشــور و آینــده نــگاری 
فنــاوری و تدویــن نظــام ملــی نــوآوری را پنــج 
ــوآوری  ــاوری و ن ــت فن ــی معاون ــرد اصل راهب
اعــام کــرد و گفــت: بــا اقدامــات صــورت 
ــوآوری از  ــاخص ن ــران در ش ــه ای ــه رتب گرفت
رتبــه۱۲۰ جهــان در ســال ۲۰۱۴ بــه رتبــه ۶۰ 

ــت. ــیده اس ــال ۲۰۲۱ رس ــان در س جه
ــد  ــر در واح ــزا نف ــتغال ۱۰۵ ه اش

ــاور ــای فن ه
ــوم  ــت ب ــی زیس ــیر تکامل ــاره س ــا اش وی ب

ــت  ــت زیس ــه وضعی ــوآوری، ب ــی و ن کارآفرین
ــال  ــران در س ــوآوری در ای ــاوری و ن ــوم فن ب
ــم و  ــارک عل ــت: ۵۱ پ ــت و گف ۱۴۰۱ پرداخ
فنــاوری،۲۲  پردیــس فنــاوری و نــوآوری،۲۶۰ 
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور، ۱۱۴۱۴ واحــد 
فنــاور، ۲۰۳۵ شــرکت دانش بنیــان مســتقر در 
پارک هــا و مراکــز رشــد وجــود دارد و بالــغ بــر 
یکصــد و پنــج هــزار نفــر شــاغل در واحدهــای 

ــاور هســتند. فن
صفــدری رویکــر فعلــی معاونــت فنــاوری 
و نــوآوری را ترغیــب ایجــاد پردیــس علــم 
و فنــاوری بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 
دانســت و ادامــه داد: صــدور مجــوز بــرای 
فنــاوری  و  علــم  هــای  پردیــس  تاســیس 

تســهیل شــده اســت.
ــتم  ــعه اکوسیس ــا: توس ــرح تان ط

ــوآوری اســتان هــا ن
مشــاور معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت 
علــوم از برگــزاری ۴ رویــداد تانــا در شــهرهای 
مختلــف کشــور خبــر داد و گفــت: شــبکه 
آفرینــان  نقــش  رســانی  بهــم  و  ســازی 
ــتان  ــر اس ــوآوری در ه ــتم ن ــف اکوسیس مختل
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  بــا محوریــت 
ــع  ــی و رف ــش دولت ــائل بخ ــل مس ــت ح جه
نیازهــای فناورانــه بخــش خصوصــی از طریــق 
پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  کــردن  فعــال 
ــد،  ــز رش ــگاه ها، مراک ــه دانش ــی و فناوران علم
پارک هــای علــم و فنــاوری و اهــرم کــردن 
منابــع مالــی نهادهــای مربوطــه مهمتریــن 
ــا  ــه ب ــا اســت ک ــداد تان ــزاری روی ــداف برگ اه
اســتقبال خــوب بخــش هــای خصوصــی و 

ــت. ــده اس ــه ش ــی مواج دولت
معاونــت  اقدامــات  مهمتریــن 

نــوآوری و  فنــاوری 
صفــدری تدویــن آییــن نامــه برنامــه حمایــت 
ــن در  ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی ــد دان از تولی
ــی  ــاوری، طراح ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــا  ــا و نیازه ــام ایده ه ــامانه نظ ــی از س و رونمای
)نــان(، مشــارکت در تدویــن احــکام پژوهــش، 
فنــاوری و نــوآوری برنامه هفتم توســعه کشــور، 
تدویــن آییــن نامه هــای اجرایــی قانــون جهــش 
تولیــد دانــش بنیــان، ایجــاد و فعال ســازی 
ــه، تهیــه پیــش نویــس  اتاق هــای فکــر ۱۶ گان
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معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
علــوم گفــت: حمایــت و پشــتیبانی همــه جانبه 
از فعالیــت هــای بســیج اســاتید در دانشــگاه ها 

را وظیفــه خــود مــی دانیــم. 
 بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی وزارت 
علــوم، دکتــر  علــی خطیبــی در جمع اســتادان 
و  دانش افزایــی  دوره  در   کننــده  شــرکت 
توانمندســازی اســاتید بســیجی کشــور در 
مشــهد مقــدس  بــا اشــاره بــه اینکه حضــور در 
جمــع اعضــای علمــی بســیجی را بــرای خــود 
ــل از  ــده قب ــد گفــت: بن ــک افتخــار مــی دان ی
اینکــه معــاون وزارت خانــه باشــم، افتخــار دارم  
کــه عضــو کوچکــی  از جامعــه بســیج اســاتید 

ــتم.  ــور  هس کش
وی افــزود: امــروز  بــا توجــه بــه  فضــای 
ــرورت  ــگاه ها ، ض ــی دانش ــی و اجتماع فرهنگ
در  اســاتید  بســیج  فعالیــت  و   حضــور 
ــی بیــش  دانشــگاه ها  و مجموعــه آمــوزش عال
ــوم در  ــود  و  وزارت عل ــته درک می ش از گذش
حمایــت و پشــتیبانی از فعالیــت هــا و برنامــه 
ــوان در   ــت ت ــاتید  بــا نهای ــیج اس ــای بس ه

ــت. ــاتید اس ــیج اس ــت بس خدم
منابــع  و مدیریــت  مالــی  و  اداری  معــاون 
وزارت علــوم، تجلیــل رهبــر معظــم انقــاب  در 
ــت  ــا هیئ ــدار ب ــهریورماه  در دی ــت ش روز هش
ــا  ــه صرف ــت  ک ــای دول ــت ه ــت، از فعالی دول
ــدن رخ داد  را  ــد از روی کار آم ــال بع ــک س ی
ــت در  ــرور و افتخــار خدمتگــزاران مل باعــث غ
بدنــه ایــن دولــت دانســت و گفــت: بایــد بــرای 

ــن افتخــار بکوشــیم. ــظ ای حف

وی افــزود: دولــت ســیزدهم علیرغــم تاطمات 
بیــن المللــی کارهــای بزرگــی ماننــد جراحــی 
ــن  ــق ای ــت توفی ــام داد و عل ــادی را انج اقتص

برنامــه هــا اعتمــاد ملــت بــود.
ــاتید  ــت از بســیح اس ــا حمای ــه م وظیف
ــک  ــن کار، کم ــا  از ای ــدف م ــت وه اس
کــردن بــه تحقــق دانشــگاه تــراز  

ــت. ــامی اس ــاب اس انق
معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
ــرای  ــتن ب ــا گام برداش ــدف م ــت: ه ــوم گف عل
تحقــق دانشــگاه تــراز اســامی اســت کــه 
مولفــه هــای آن در بیانــات رهبــر معظــم 

ــت. ــده اس ــام ش ــاب اع انق
از  را  و سیاســی  علمی،معنــوی  نشــاط  وی 
مولفــه هــای دانشــگاه تــراز اســامی یــاد کــرد 
و در تبییــن آن گفــت: دانشــگاهی کــه رکــود 
ــامی  ــاب اس ــراز انق ــا در ت ــی دارد قطع علم
ــای  ــه ه ــواره در نمای ــد هم ــس بای ــت؛ پ نیس

ــیم. ــته باش ــی داش ــگاه باالی ــی جای جهان
ــی در  ــت افزای ــزاری دوره معرف ــی برگ خطیب
ــارگاه امــام هشــتم در مشــهد مقــدس  جــوار ب
ــرد  ــی ک ــوی ارزیاب ــاط معن ــتای نش را در راس

ــد  ــی ده ــه اســاتید م ــی ب ــزه مضاعف ــه انگی ک
تــا ســال تحصیلــی جدیــد را بــا انگیــزه بیشــتر 

شــروع کننــد. 
معــاون وزیــر علــوم در بیــان نشــاط سیاســی 
ــاط  ــای نش ــه ه ــن از مولف ــاد تببی ــت: جه گف
ــه پاســخگویی  ــه منحصــر ب سیاســی اســت ک
ــامل  ــود و ش ــی ش ــواالت نم ــبهات و س ــه ش ب
ــز اســت. ــا و دســتاوردها نی ــت ه ــان موفقی بی

ــده  ــه برآم ــران را ک ــتقال سیاســی ای وی اس
ــی  ــتاورد مهم ــت دس ــامی اس ــاب اس از انق
دانســت و  خواســتار تبییــن ایــن مهــم توســط 
اســاتید بســیجی شــد، وی گفــت: ارزش و 
بهــای اســتقال سیاســی  فراتــر از تصــور 
اســت ، امــروز  شــاهد مذاکــره کشــورهای 
ــرای  ــامی ب ــوری اس ــا جمه ــا ب ــد دنی قدرتمن
ــا  ــتیم ،  تقریب ــی هس ــته ای ــئله هس ــل مس ح
ــران شــاهد حضــور  ــل  کشــور ای ۸۰ ســال قب
ــور  ــه کش ــس س ــه ریی ــازه و قلدرمابان ــی اج ب
ــاب  ــت انق ــه برک ــود،  ب ــود ب ــت خ در پایتخ
اســامی امروز  اســتقال سیاســی را در کشــور 

ــتیم. ــاهد هس ش
ــه اعضــای بســیج اســاتید  خطیبــی خطــاب ب
گفــت: شــما دیــده بــان امیــن انقــاب باشــید و 
مســیر  فعالیــت وزارت علــوم  را  بــا دقــت رصد 
کنیــد و مــا هــم نظــرات شــما را جانانــه قبــول 

مــی کنیــم.
وی تاکیــد کــرد: مــا تشــکلی امین تــر از 
بســیج اســاتید نداریــم کــه بــا  وجــود ســایق 
مختلــف ، معتقــد بــه نظــام و انقــاب اســامی 

ــت. ــتدار آن اس و دوس

ســند نظــام ملــی نــوآوری در حــوزه آمــوزش 
عالــی، تاســیس و راه انــدازی پردیس هــای 
فنــاوری و نــوآوری در دانشــگاه ها و بخــش 
خصوصــی و تاســیس دهکده هــای فنــاوری 
ــا  ــکاری  ب ــه هم ــد تفاهم نام ــوآوری و عق و ن
شــرکت های بــزرگ صنعتــی کشــور از جملــه 
ایــران خــودرو، ســایپا، گلرنــگ و هــای وب را 
از جملــه مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده در 

ــوآوری دانســت. ــت فنــاوری و ن حــوزه معاون
ــل  ــل و تقاب ــی تکام ــزوم بررس ل

ــروت ــش و ث دان
ســخنران دیگــر نشســت دکتــر امیــد رضایــی 
ــاوری  ــرکل دفتــر پشــتیبانی امــور فن ــر مدی ف
و نــوآوری وزارت علــوم ضمــن تاکیــد بــر 
عملیاتــی شــدن مباحــث مطــرح شــده گفــت: 
یکــی از موضوعــات اساســی کــه اکنــون مــی 
تــوان در مــورد آن گفتگــو کــرد فلســفه دانــش 
ــه  ــر هیچگون ــال حاض ــت. در ح ــروت اس و ث
ــن  ــل ای ــل و تکام ــوع تقاب ــرای موض ــی ب مدل
ــعه  ــدل توس ــر و م ــار یکدیگ ــه در کن دو مقول
ایــن  از  انتظــار  بیــان  و  اســامی  تمــدن 

ــم. ــتم را نداری سیس
وی ادامــه داد: انجــام امــور فنــاوری نیــاز بــه 
ــاد  ــه اعتق ــدارد بلک ــی ن ــک پیوســت فرهنگ ی
بنــده اینســت کــه فضایــی کــه میخواهیــم در 
ــک  ــد در ی ــم بای ــاد کنی ــاوری ایج ــوزه فن ح
بســتر فرهنگــی رخ بدهــد نــه در یــک پیوســت 
فرهنگــی و نیــاز اســت کــه بســتر فرهنگــی در 
تمامــی پــارک هــای علمــی و فنــاوری رســوخ 

کنــد.
ــای  ــرح ه ــام ط ــتار انج ــن خواس وی همچنی
مطالعاتــی مرتبــط باحــوزه ماموریــت معاونــت 

ــوآوری در موسســه شــد ــاوری و ن فن

در دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور؛
دکتر خطیبی بر حمایت و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های بسیج اساتید در دانشگاه ها تاکید کرد

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد:
۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار تعمیر و تجهیز هفته جاری به دانشگاه ها 

پرداخت می شود
معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
 ۳۵۰ گفــت:  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
ــا  ــز ت ــر و تجهی ــه تعمی ــان بودج ــارد توم میلی
ــگاه ها  ــاب دانش ــه حس ــاری ب ــه ج ــان هفت پای

واریــز می شــود.
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــومین روز  ــی در س ــی خطیب ــر عل ــوم، دکت عل
دانشــگاه ها  رؤســای  سراســری  اجــاس  از 
ــن  ــار داشــت: ای ــی اظه ــوزش عال ــز آم و مراک
مبلــغ حــدود ۵۰ درصــد از  کل بودجــه تعمیــر 
ــی  ــوزش عال ــز آم ــز دانشــگاه ها و مراک و تجهی
ــز  ــاه نی ــر مردادم ــزود: در اواخ ــت. وی اف اس
۱۷۰ میلیــارد تومــان بودجــه تعمیــر و تجهیــز 
بــه حســاب دانشــگاه ها واریــز شــد و باقیمانــده 
ــی  ــای آت ــز در ماه ه ــه نی ــف بودج ــن ردی ای

جــذب خواهــد شــد.
معــاون مالــی و اداری وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری گفــت: ســهم آمــوزش عالی همیشــه 
بیــن  ۲ و نیــم درصــد تــا ۴ درصــد از بودجــه 
ــوده اســت و پیــش  ــی کشــور در نوســان ب کل
ــز شــاهد  ــده نی ــه در آین ــی نمــی شــود ک بین
تغییــر زیــاد ایــن ســهم باشــیم بنابرایــم بایــد 
ــری  ــر دیگ ــی فک ــوزش عال ــاد آم ــرای اقتص ب

بیندیشــیم.
ــان  ــا بی ــوم ب ــر عل ــی وزی ــاون اداری و مال مع
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــگاه ها ۴ ه ــه، دانش اینک
تملــک دارایــی در ســال جــاری دارنــد تاکیــد 

کــرد: هزینه کــرد درســت و شایســته ایــن 
ــر  ــد تدبی ــت نیازمن ــق اولوی ــر طب ــه ب بودج
تمــام  نیمــه  پروژه هــای  اســت چــرا کــه 
ــت. ــده اس ــای مان ــته برج ــم از گذش ــادی ه زی

ــته های  ــب رش ــرد: ترکی ــح ک ــی تصری خطیب
 ۵۷۰ امــروز  اســت  مهــم  هــم  تحصیلــی 
هــزار نفــر دانشــجوی روزانــه داریــم، آیــا 
ــا  ــد ی ــت می کن ــی کفای ــته فعل ــب رش ترکی
بایــد رشــته های دیگــر را توســعه بدهیــم؟ 
ــگان،  ــوزش رای ــار آم ــه در کن ــی ک ــه صورت ب
ــای  ــته ه ــه رش ــد ک ــم باش ــکان فراه ــن ام ای
هــم  شــهریه  دریافــت  روش  از  پرطرفــدار 

دانشــجو پذیــرش کننــد.
معــاون وزیــر علــوم در پایــان گفــت: ضــرورت 
ــگاه های  ــبکه آزمایش ــات ش ــتفاده از امکان اس
ــزات  ــد تجهی ــای خری ــه ج ــور ب ــی کش علم
توســط تــک تــک دانشــگاه ها، جذب مشــارکت 
خیریــن و واقفیــن و افزایــش قراردادهــای 
اعتبــار بــا صنعــت راهکارهــای اســت کــه فعــا 
ــر  ــت بهت ــرای مدیری ــگاه ها ب ــش روی دانش پی

ــرار دارد. ــی ق ــوزش عال ــاد آم اقتص

دکتر حسن زمانیان معاون وزیر و رییس سازمان:
خدمت به محرومین و توانمندسازی آن ها از مسیر دانش و فناوری باید 

صورت گیرد
مدیــر عامــل مجتمــع اقتصــادی کمیتــه امداد 
ــای  ــازمان پژوهش ه ــی )ره( از س ــام خمین ام

علمــی و صنعتــی ایــران بازدیــد کــرد.
ــن  ــر حس ــی، دکت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
زمانیــان معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران روز 
ــت  ــاه( در نشس ــهریور م ــنبه )۲۲ ش ــه ش س
ــر  ــان مدی ــر صباغی ــر جعف ــا دکت ــترک ب مش
عامــل مجتمــع اقتصــادی کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی )ره( در نشســت مشــترکی ضمــن 
ــای  ــای همــکاری و راهکاره بررســی ظرفیت ه
بهره منــدی دوجانبــه بــر توســعه تعامــات 
ــر  ــن جلســه دکت ــدای ای ــد.در ابت ــد کردن تاکی
ــار  ــدا ب ــه از ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب زمانی
انقــاب بــه دوش مســتضعفین بــوده و خدمــت 
بــه آن هــا امــر مقــدس و حائــز اهمیتــی اســت 
ــل  ــام راح ــان ام ــه فرم ــد ب ــت: بای ــان داش بی
ــن  ــه محرومی ــت ب ــا خدم ــه و ب ــک گفت لبی
از مســیر دانــش و  توانمندســازی آن هــا  و 
فنــاوری گامــی موثــر در ایــن زمینــه برداریــم 
و ایــن ســازمان بــا تمــام تــوان و تجربــه 
تحقیقاتــی و علمــی خــود خالصانــه آمــاده 
ــکاری  ــر و هم ــن قش ــه ای ــانی ب ــت رس خدم
بــا خادمــان ایــن مجموعــه اســت.درادامه ایــن 
ــنودی  ــان خش ــا بی ــان ب ــر صباغی جلســه دکت
ــتفاده از  ــی اس ــازمان و آمادگ ــور در س از حض
تجربیــات ایــن مجموعــه بــزرگ بیــان داشــت: 
ــه  ــه ب ــی ک ــکات مهم ــات و ن ــی از موضوع یک

توانمنــد  می کنیــم  دنبــال  هــدف  عنــوان 
ــی و  ــد زای ــاد درآم ــان و ایج ــازی مددجوی س
ــر  ــت خاط ــا اس ــانی آنه ــت انس ــظ کرام حف
ــوزه  ــا در ح ــور م ــن منظ ــه ای ــرد: ب ــان ک نش
ــم  ــرکت هایی خواهی ــمت ش ــه س ــت ب مدیری
رفــت کــه بــه طــور مســتقل در زمینــه تولیــد 
محصــوالت دانــش بنیــان فعالیــت نماینــد تــا 
بتوانیــم بــازار آینــده را بدســت گیریــم.وی بــا 
اشــاره بــه هولدینگ هــای زیــر مجموعــه ایــن 
مجتمــع از جملــه کشــاورزی، بازرگانی،عمرانی 
و معــدن اشــاره و بیــان داشــت: مــا در زمینــه 
ــام  ــا از خ ــتیم ت ــن هس ــال ای ــه دنب ــدن ب مع
ــازار  ــه ب ــی ک ــع معدن ــی و واردات صنای فروش
بکــری نیــز محســوب مــی شــود جلوگیــری و 

ــویم. ــا ش ــه خودکف ــن زمین در ای
ــی  ــر حاجت ــد دکت ــت و بازدی ــن نشس در ای
معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ایــن 
مجتمــع و هم چنیــن دکتــر حمیــدی مدیریــت 
حــوزه دانــش بنیــان و دکتــر ســادات مشــاور 

ــد. ــی می کردن ــان را همراه ــادی ایش اقتص
ــر  ــی، دکت ــم اندیش ــه ه ــن جلس ــد از ای بع
ــازمان  ــی از س ــای مختلف ــان از بخش ه صباغی

ــرد. ــد ک بازدی
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر علوم در جمع معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها:
تجربیات زیسته دانشجویان در برنامه های فرهنگی موجب می شود نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت نباشند

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
برنامه هــای  در  مشــارکت  بــا  دانشــجویان 
آینــده  بــرای  تجربــه  کســب  فرهنگــی 
دانشــجویان  زیســته  تجربیــات  می کننــد؛ 
و مشــارکت آنــان در برنامه هــای فرهنگــی 
ــه  ــائل جامع ــه مس ــبت ب ــد نس ــک می کن کم

نباشــند. بی تفــاوت 
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در پنجــاه و 
هفتمیــن نشســت سراســری معاونــان فرهنگــی 
و اجتماعــی دانشــگاه های کشــور کــه بــه 
صــورت حضــوری و برخــط در ســالن شــهدای 
جهــاد علمــی ایــن وزارت برگــزار شــد، ضمــن 
تبریــک آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد بــه 
ــد  ــت: از خداون ــور گف ــگاهی کش ــه دانش جامع
کشــتی  کنــد  کمــک  می خواهــم  بــزرگ 
ــاری و  ــدد همی ــه م ــور ب ــی کش ــوزش عال آم
ــه ســوی پیشــرفت  ــزان ب همفکــری شــما عزی

ــم. ــت کنی هدای
افــزود: معــاون فرهنگــی و اجتماعــی  وی 
دانشــگاه ها در حقیقــت نقــش اساســی در 
ــور  ــده داران کش ــازان و آین ــده س ــت آین تربی

دارد. برعهــده 
اگــر  دانشــجویان  کــرد:  بیــان  زلفــی گل 
ــال  ــر نیمس ــی در ه ــد درس ــر ۲۰ واح حداکث
ــی آن  ــد درس عمل ــر واح ــند و ه ــته باش داش
را حــدود دو ســاعت لحــاظ کنیــم؛ در کل 
را  عزیــز  دانشــجویان  وقــت  از  ۳۰ ســاعت 
آمــوزش رســمی دانشــگاهی پــر می کنــد 
ــان در  ــتراحت آن ــرای اس ــاعت ب ــر ۵۶ س و اگ
نظــر بگیریــم، حــدود ۸۵ ســاعت از جغرافیایــی 
اوقــات فراغــت دانشــجویان در اختیــار معاونــان 
فرهنگــی دانشــگاه های کشــور اســت کــه 
ــد  ــار دارن ــه در اختی ــی ک ــزار و نهادهای ــا اب ب
فرهنگــی،  کانون هــای  و  انجمن هــا  از  اعــم 
هیاتهــای مذهبــی، تشــکل های اســامی و 
ــرای  ــبی ب ــزی مناس ــد برنامه ری ــمن ها، بای س
ــرد. ــات فراغــت صــورت گی ــای اوق ــن جغرافی ای

ــه  ــه ب ــا توج ــبختانه ب ــرد: خوش ــان ک وی بی

ــیوع  ــازی در دوران ش ــوزش مج ــات آم تجربی
ویــروس کرونــا در دانشــگاه هــا می توانیــم 
نهایــت بهــره را بــرای انجــام فعالیت هــای 

ــم. ــه ببری ــوق برنام ف
ــی  ــت: م ــار داش ــه اظه ــوم در ادام ــر عل وزی
تــوان بــا اســتفاده از بســترهای نرم افــزاری 
ــیوع  ــر ش ــه در اث ــود ک ــخت افزاری موج و س
ــده  ــاد ش ــگاه ها ایج ــا در دانش ــروس کرون وی
ــت دانشــجویان  ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــرای پ ب
اســتفاده کنیــم، ایــن امــر بســتگی بــه نبــوغ و 
ــان فرهنگــی دانشــگاه ها دارد  فکــر شــما معاون
ــن  ــه ای ــارات را ب ــود اعتب ــی از کمب ــه بخش ک

ــد. ــران کنی ــکل جب ش
وی افــزود: البتــه این هــا دلیــل نمی شــود 
درصــد   ۳ بــه  دانشــگاه ها  روســای  کــه 
اعتبــارات  از  شــده  مقــرر  کــه  بودجــه ای 
دانشــگاه ها بــرای مباحــث فرهنگــی اختصــاص 
دهنــد کم توجهــی کننــد. در تصویــب بودجــه 
امنــا  هیئت هــای  در  دانشــگاه ها  تفصیلــی 
ــش و  ــه پژوه ــه بودج ــبت ب ــده، نس ــرر ش مق
ــته  ــود را داش ــاص خ ــیت خ ــی حساس فرهنگ

ــند. باش
زلفــی گل خاطرنشــان کــرد: هرچقــدر برنامــه 
علمی تــر  و  شــادتر  متنوع تــر،  گســترده تر، 
ــته  ــگاه ها داش ــتر در دانش ــمولیت بیش ــا ش ب
کمتریــن  وارد  می شــود،  ســبب  باشــیم 
ــارت  ــه عب ــویم. ب ــگاه ها ش ــیه ها در دانش حاش

دیگــر، رئیــس دانشــگاهی کــه بــه بحــث 
ــک  ــد، کم ــته باش ــژه داش ــه وی ــی توج فرهنگ
ــن  ــا کمتری ــود را ب ــگاه خ ــه دانش ــد ک می کن

ــد. ــت کن ــیه مدیری حاش
وی افــزود: در مباحــث فرهنگــی دشــمنان 
ــاش  ــد و ت ــه دارن ــگاه ها برنام ــرای دانش ــا ب م
نظــام  مقابــل  را  دانشــگاه ها  می کننــد 
جمهــوری اســامی قــرار دهنــد، لــذا بایــد بــه 
ــی  ــم و از جغرافیای ــزی کنی ــه ای برنامه ری گون
ــم  ــتفاده کنی ــجویان اس ــت دانش ــات فراغ اوق

ــم. ــی کنی ــا را خنث ــه آنه ک
بــه گفتــه وزیــر علــوم، دشــمنان قصــد دارنــد 
ــه نســل جــوان القــا کننــد اگــر می خواهیــم  ب
بــه ســمت پیشــرفت برویــم، مدیریــت جامعــه 
بــدون حضــور دیــن بایــد مدیریــت شــود و راه 

حــل، مدیریــت سکوالریســم اســت.
زلفــی گل در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
خطــاب بــه معاونــان فرهنگــی دانشــگاه ها 
ــی  ــی و اجتماع ــان فرهنگ ــما معاون ــت: ش گف
صــف اول مبــارزه بــا این گونــه القائات هســتید 
ــد  ــه ریزی هــای خــود کمــک کنی ــا برنام ــا ب ت

ــد. ــن کنی ــار و گذشــت را تبیی ــگ ایث فرهن
وی بــه بحــث جهــاد تبییــن کــه مقــام 
معظــم رهبــری رهبــری همــواره بــر آن تاکیــد 
فرموده انــد اشــاره کــرد و افــزود: توفیقــات 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی را بایــد 

عرضــه کــرده و مقایســه کنیــد چــرا کــه 
اتفاقــات بســیار بزرگــی در بخشــهای مختلــف 
کشــور طــی ۴۰ ســال گذشــته رخ داده اســت 

ــود. ــن ش ــد تبیی ــه بای ک
وزیــر علــوم تصریــح کــرد: دانشــجویان عزیــز 
ــت  ــت، راف ــاک، صداق ــب پ ــه واســطه قل ــا ب م
و مهربانــی کــه دارنــد اگــر بــا صداقــت روبــرو 
شــوند حتمــاً همــکاری خواهنــد کــرد. بایــد بــا 
ــا  ــاک آنه ــرت پ ــت و فط ــزی از ظرفی برنامه ری

ــم. ــتفاده کنی ــگاه ها اس ــبرد دانش ــرای پیش ب
ــاد  ــجویان اعتم ــه دانش ــا ب ــزود: هرج وی اف
کنیــم و پشــت صحنــه از آنــان حمایــت نماییم 
خــود آنهــا بــرای اوقــات فراغــت بهتریــن 

خاقیــت و برنامه هــا را خواهنــد داشــت.
بــا  دانشــجویان  کــرد:  تصریــح  زلفــی گل 
برنامه هــای فرهنگــی کســب  مشــارکت در 
تجربــه بــرای آینــده می کننــد؛ تجربیــات 
ــه آنهــا کمــک مــی  زیســت بــوم دانشــگاهی ب
ــه  ــائل جامع ــه مس ــبت ب ــده نس ــد در آین کن

نباشــند. بی تفــاوت 
فقــط  دانشــگاه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــی و  ــمی آموزش ــک و رس ــای آکادمی برنامه ه
پژوهشــی نیســت، قســمت عمــده برنامه هــای 
کــه  اســت  تربیتــی  برنامه هــای  دانشــگاه، 
خــارج از آمــوزش رســمی اســت و هدایــت آن 
ــت. ــی اس ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــده مع برعه

ــان  ــه معاون ــه خطــاب ب ــوم در خاتم ــر عل وزی
ــی دانشــگاه ها خاطرنشــان  ــی و اجتماع فرهنگ
ــه شــما  کــرد: امیــدوارم از ایــن فرصــت کــه ب
ــه آینــده ســازان و آینــده  تعلــق گرفتــه کــه ب
داران کشــور خدمت رســانی کنیــد، نهایــت 

ــد. بهــره را ببری
وی یــادآور شــد: دانشــجویان، رئیــس جمهــور، 
و  متفکــران  اندیشــمندان،  وکیــان،   ، وزرا 
ــده  ــتند و آین ــده هس ــس آین ــدگان مجل نماین
در دســت آنهاســت و بایــد هرچــه مــی توانیــم 
ــاد  ــتری ایج ــرده و بس ــت ک ــان خدم ــه آن ب
کنیــم کــه آنهــا رشــد علمــی، عقلــی و تجربــی 

ــد. یابن

وزیر علوم در همایش تضاد گفتمان جبهه مقاومت و نظام سلطه جهانی:
حمایت از مظلومان جهان برخاسته از فرهنگ قرآن است

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
ــه  ــران از جبه ــامی ای ــوری اس ــت جمه حمای
ــای  ــوزه ه ــته از آم ــان برخاس ــان جه مظلوم
ــر باطــل اســت.  ــرآن و حمایــت از حــق دربراب ق
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر محمــد علــی زلفــی گل در 
ــت و  ــه مقاوم ــان جبه ــاد گفتم ــش تض همای
ــروز در دانشــگاه  ــی کــه ام نظــام ســلطه جهان
علــم و صنعــت ایــران برگــزار شــد گفــت: ایــن 
ــی  ــم قرآن ــن مفاهی ــتای تبیی ــش در راس همای
اســت؛ چراکــه مفهــوم مقاومــت در مقابــل 

ــت . ــی اس ــم قرآن ــم از مفاهی ظل
وی افــزود:  ایــن کــه مــا در خــارج از مرزهــای 
دنیــا  مظلومــان  و  محرومــان  از  خودمــان 
حمایــت کــرده و بــا اســتکبار مبــارزه میکنیــم 
برخاســته از مفاهیــم ادبیــات  دینــی و قرآنــی 

اســت
از  پیــروی  داشــت:  اظهــار  علــوم  وزیــر 

ــارزه  ــی  در خصــوص مب ــم الهــی و قرآن مفاهی
ــاب  ــث شــد در انق ــه باع ــود ک ــا اســتکبار ب ب
اســامی و دفــاع مقــدس پیــروز شــویم و 
داشــتن ایــن روحیــه اســامی در کنــار روحیــه 
ــه  ــا در هم ــروزی م ــث پی ــتی باع ــن دوس وط
ــده  ــتکبار ش ــان اس ــا جه ــا ب ــای م ــه ه مقابل

ــت. اس
 دکتــر زلفــی گل گفــت: مبــارزه بــا اســتکبار و 
دفــاع از مظلــوم بــه داخــل مرزهــای جغرافیایی 
مــا محــدود نمــی شــود چــرا کــه اعتقــاد داریم 
ــی  ــت جهان ــان )ع( حاکمی ــام زم ــور ام ــا ظه ب

عــدل در سراســر جهــان حاکــم خواهــد شــد.
ــش را در  ــن همای ــزاری ای ــوم، برگ ــر عل وزی
راســتای جهــاد تبییــن دانســت و گفــت: 
ــود را  ــور خ ــای حض ــان علته ــه جوان ــد ب بای
ــان  ــاع از مظلوم ــی و دف ــرزمینهای فرامل در س
ــتدالل و  ــا اس ــا ب ــر م ــه اگ ــم ک ــح بدهی توضی
منطــق چنیــن کاری بکنیــم قطعــاً مــورد 

ــود. ــد ب ــرش خواه پذی
ــان  ــه آرم ــندی از اینک ــراز خرس ــا اب   وی ب
ــا رویکــردی علمــی در  حمایــت از مظلومــان ب
ایــن همایــش در حــال پیگیــری اســت؛ گفــت: 
امیــدوارم از ســال آتــی بــا برگــزاری مناظــرات 
ــجویان  ــارکت دانش ــش مش ــجویی و افزای دانش
شــاهد رونــق بیشــتر چنیــن همایش هــای 

علمــی باشــیم.
دکترزلفــی گل در ادامــه ســخنان خــود گفــت 
:جمهــوری اســامی ایــران نــگاه جدیــدی را در 
ــه  ــم اداره جامع ــه آن ه ــرد ک ــه ک ــا عرض دنی

ــتن  ــام  و داش ــن اس ــن مبی ــاس دی ــر اس ب
ــود. ــل سیاســی ب اســتقال کام

 وی گفــت: جمهــوری انقــاب اســامی ایــران 
ــل  ــتقال کام ــوان اس ــی ت ــه م ــان داد ک نش
سیاســی داشــت و داخــل مرزهــای حاکمیتــی 
خــود و بــر اســاس منافــع ملــی خــود تصمیــم 
گیــری کــرد بــدون اینکــه هیــچ وابســتگی بــه 
ــن  ــا داشــته باشــیم کــه ای غــرب و شــرق دنی
ــتگی  ــار و از خودگذش ــی از ایث ــتقال ناش اس
انقــاب  رزمنــدگان  و  جانبــازان  و  شــهدا 

ــت. ــامی اس اس
 وزیــر علــوم بــا تبریــک هفتــه دفــاع مقــدس 
ــه  ــا ب ــز امنیــت و آرامــش م ــروزه نی گفــت: ام
خاطــر فــداکاری هــای نیروهــای مســلح کشــور 

در اقصــی نقــاط ایــن مــرز و بــوم اســت.
ــه در  ــدارد ک ــی ن ــت: لزوم ــوم گف ــر عل وزی
مقابــل  نظــام ســلطه جهانــی همیشــه حالــت 
ــیاری از  ــه در بس ــیم بلک ــته باش ــی داش تدافع
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ــوم گفــت: هــدف گــذاری  ــام وزیرعل ــم مق قائ
ــن  ــی ای ــت علم ــای هیئ ــذب اعض ــا در ج م
ــای  ــات ه ــط هی ــی توس ــه متقاضیان ــت ک اس
ــه عنــوان اســتاد جــذب شــوند کــه  اجرایــی ب
دارای توانایــی علمــی، شــوق پژوهــش، غیــرت 

ــند.  ــی باش ــرت دین ــی و غی مل

عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
در  ســلیمانی  محمــد  دکتــر  علــوم،  وزارت 
نشســت دبیــران هیــات هــای اجرایــی جــذب  
ــق اســتانی   ــر تحقی ــران دفات دانشــگاه ها و مدی
ــت  ــه اهمی ــذب ب ــوع ج ــت موض ــت: اهمی گف
ــی  ــر م ــان ب ــران و جه ــگاه در ای ــاد دانش نه

ــردد.   گ
ــات  ــا و هی ــای امن ــات ه ــز هی ــس مرک رئی
هــای ممیــزه وزارت علــوم گفــت: بیانــات  
ــم  ــر معظ ــامی و رهب ــاب اس ــذار انق بنیانگ
انقــاب اســامی بــه خوبــی جایــگاه دانشــگاه و 

اســتاد را بــه مــا نشــان مــی دهــد و مســئولیت 
ــوان  ــه عن ــراد ب ــا را در انتخــاب اف ســنگین  م

ــد. ــی کن ــادآوری م ــتاد ی اس
وی افــزود: در جامعــه مــا دانشــگاه بــه عنــوان 
ــرح  ــعه مط ــرانه توس ــور و پیش ــران و موت پیش
ــی  ــه اســتانها، آبادن اســت و ورود دانشــگاه ها ب
و عمرانــی آن منطقــه را بیشــتر کــرده اســت.

قائــم مقــام وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه ، 
دانشــگاه قــوی و برتــر بــه دنبــال خــود صنعــت 
ــان  ــه ارمغ ــتانها ب ــری را در اس ــات بهت و خدم
ــذب  ــرای ج ــگاه ها ب ــت: دانش ــت گف آورده اس

ــه  ــود برنام ــه خ ــان منطق ــگان و مخترع نخب
داشــته باشــند.

وی تاکیــد کــرد: بــا جــذب  متقاضیــان برتــر  
ــه  ــد ب ــه عاقمن از نظــر علمــی و پژوهشــی ک
ــگاه  پیشــرفت کشــور باشــند مــی توانیــم جای
برتــر در علــم و فنــاوری در دنیــا کســب کنیــم 

و مشــکات جامعــه را حــل نماییــم.
 دکتــر ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه جــذب 
ــوع  ــه دو ن ــا توجــه ب اعضــای هیئــت علمــی ب
ارزیابــی  و  علمــی  توانایــی هــای  ارزیابــی 
ــت:  ــرد گف ــورت می گی ــی ص ــت عموم صاحی
ــه نســبت آســان  ــت علمــی ب ــی صاحی ارزیاب
ــه  ــات ، ترجم ــاس تالیف ــر اس ــه ب ــت چراک اس
هــا و مقــاالت علمــی و اختراعــات صــورت مــی 
گیــرد ولــی ارزیابــی صاحیــت عمومــی بســیار 
مشــکل تــر هســت لــذا دقــت بیشــتری را الزم 
دارد تــا حــق کســی ضایــع نشــود و همچنیــن 
اســاتید برجســته و شایســته جــذب دانشــگاه 

شــوند.

دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با : 
دانشجوی دکتری ریاضی دارای معلولیت دانشگاه علم و صنعت

رئیس مرکز حراست وزارت علوم:
مسئوالن حراست مشاوران امین مدیران و یاوران دلسوز استادان و 

دانشجویان هستند
ــت:  ــوم گف ــت وزارت عل ــز حراس ــس مرک رئی
مشــاوری  دانشــگاه ها،  حراســت  مســئوالن 
امیــن بــرای رؤســای دانشــگاه و یــار و یــاوری 
دلســوز بــرای اســتادان، دانشــجویان و کارکنان 

هســتند. 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــت  ــی در نشس ــل کریم ــر فامی ــوم، علی اکب عل
سراســر  دانشــگاه های  حراســت  مدیــران 
ــرای  ــک دانشــگاه ب ــت ی ــت: موفقی کشــور گف
ــی  ــی و تربیت ــی، آموزش ــداف علم ــق اه تحق
ــه  ــبانه روزی و جهادگون ــت ش ــروه فعالی در گ

ــت. ــت اس ــان حراس ــران و کارشناس مدی
وی افــزود: وظایــف و ماموریت هــای حراســت 
بســیار گســترده اســت و تمــام ابعــاد آموزشــی، 
مراکــز  اقتصــادی  و  فرهنگــی  پژوهشــی، 
ــرد و منحصــراً  ــر می گی ــی را در ب ــوزش عال آم
هــم  بایــد توســط مدیــران و کارشناســان 
ــل تقســیم  مراکــز حراســت انجــام شــود و قاب
محیــط  در  فعــال  بخش هــای  ســایر  بــا 

ــت. ــگاه نیس دانش
ــز  ــش مراک ــر نق ــد ب ــا تأکی ــی ب فامیل کریم
حراســت در دانشــگاه بــرای تــداوم رشــد علــم 
ــت،  ــور اس ــدرت کش ــه ق ــه نقط ــاوری ک و فن
گفــت: شناســایی نقــاط ضعــف مهــم و اساســی 
داخــل  پژوهشــی  و  آموزشــی  نظام هــای 
دانشــگاه ها از وظایــف مدیــران حراســت اســت 
ــت از  ــران حراس ــی رود مدی ــار م ــی انتظ و حت
ــودگی  ــگاه ها و فرس ــی آزمایش ــت ایمن وضیع
ســاختمان هــا و تاسیســات زیربنایــی هــم 
ــران  ــار مدی ــرده و در اختی ــه ک ــزارش تهی گ

ــد. ــرار دهن ــگاه ق دانش
ــران  ــه مدی ــع ب ــه موق ــزارش ب ــت: گ وی گف

دانشــگاهی و نهادهــای مربوطــه در مواقــع 
ــی ســعه صــدر  ضــروری یــک اصــل اســت ول
ــت و در  ــل اس ــک اص ــم ی ــدارا ه ــت و م و دق
ــتانه از  ــر دوس ــک تذک ــا ی ــوارد ب ــیاری م بس
ــود. ــی ش ــری م ــا جلوگی ــیاری از خطاه بس

ــت:  ــوم گف ــت وزارت عل ــز حراس ــس مرک رئی
ــی  ــه مانع ــن اســت ک ــر حراســت ای ــر مدی هن
بــرای اجــرا شــدن  امــور علمــی در دانشــگاه ها 
و  مطالعاتــی  فرصت هــای  انجــام  ماننــد 
برگــزاری همایــش هــای علمــی و انعقــاد 
همــکاری بــا دانشــگاه های خارجــی نشــود 
ولــی بــه صــورت نامحســوس و دقیــق بــر انجام 
قانونــی و ســامت امــور نظــارت داشــته باشــد.

فامیــل کریمــی همچنیــن بــا تاکید بــر فعالیت 
ــال  ــعار س ــق ش ــرای تحق ــت ب ــز حراس مراک
ــاب  ــم انق ــر معظ ــط رهب ــده توس ــرح ش مط
اســامی و رشــد شــرکت های دانش بنیــان 
خطــاب بــه مدیــران حراســت دانشــگاه ها 
ــی  ــه ورود ســرمایه های مال ــا توجــه ب گفــت: ب
ــه پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز  زیــاد ب
رشــد بــرای صیانــت از ایــن ســرمایه هــا، 

ــید. ــته باش ــزی داش ــه ری برنام
ــور  ــس جمه ــتور رئی ــتقبال از دس ــا اس وی ب
بــرای حضــوری شــدن آمــوزش در دانشــگاه ها 
ــگاه ها و  ــران دانش ــاور مدی ــراه و ی ــت: هم گف
شــنونده مشــکات دانشــجویان باشــید تــا 
ــه  ــوزه تغذی ــی در ح برخــی مشــکات احتمال
ــا  ــع شــوند ت و خوابگاهــی زود شناســایی و رف
ــات  ــه تحصی ــه ب ــدون دغدغ ــجویان ب دانش

ــد. ــه دهن خــود ادام
ــش و  ــه دان ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل ــاور وزی مش
ــگاه ها  ــت دانش ــران حراس ــاالی مدی ــه ب تجرب
گفــت: علی رغــم ایــن دانــش و تجربــه، دانــش 
ــدوزی مســتمر یــک نیــاز اســت و ضــرورت  ان
فضــای  ماننــد  خــاص  موضوعــات  در  دارد 
ــوزه  ــرات ح ــلی، تغیی ــرات نس ــازی، تغیی مج
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، از متخصصــان 
و اعضــای هیئــت علمــی تــراز اول دعــوت 
ــی  ــتانی کارگاه آموزش ــطح اس ــرده و در س ک

ــد. ــزار کنی برگ

مــوارد مــی توانیــم بــا اتــکا بــه فرهنــگ غنــی 
خــود حالــت تهاجمــی داشــته و فرهنــگ  

ــم. ــب برانی ــه عق ــتکبار را ب اس

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش از ۸۵ ســاعت 
ــارج  ــه خ ــول هفت ــجویان در ط ــت دانش از وق
ــران  ــت: مدی ــت گف ــی اس ــاعات آموزش از س
ــارکت  ــرای مش ــت ب ــن فرص ــگاه ها از ای دانش
و  فرهنگــی  هــای  برنامــه  در  دانشــجویان 
ــتا  ــن راس ــد و در ای ــتفاده کنن ــی اس اجتماع
ــری،  ــی و هن ــای فرهنگ ــون ه ــت کان از ظرفی
ــی  ــای مذهب ــت ه ــای علمــی، هیئ انجمــن ه
ــد. ــتفاده کنن ــه ورز اس ــای اندیش ــته ه و هس

در ادامــه ایــن همایــش از کتــاب دیپلماســی 
ــه  ــش ب ــس همای ــی و تندی ــت رونمای مقاوم
ــد. ــدا ش ــاوری اه ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا فاطمــه 
اول  تــرم  دانشــجوی  جهرمــی  کشــکویی 
ریاضــی دانشــگاه علــم و صنعــت کــه علیرغــم 
و  دســت  دو  ناحیــه  از  معلولیــت جســمی 
ــا  مشــکات ســتون فقــرات ، توانســته اســت ب
تــاش و پشــتکار تحصیــات خــود را تــا مقطع 
دکتــری ادامــه دهــد، دیــدار و بــا اهــدای لــوح 

ــرد.  ــل ک ــپاس از وی تجلی س

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر محمــد علــی زلفــی گل در ایــن 
دیــدار گفــت: تــوکل بــه خــدا، داشــتن انگیــزه 
و تــاش مــی توانــد هــر مانعــی را  در راه  
پیشــرفت بــردارد و خانــم کشــکویی بــا همــت 
خــود و ادامــه دادن مســیر تحصیــل تــا مقطــع 
دکتــری نشــان داد کــم توانایــی جســمی نمــی 
توانــد علت دســت کشــیدن از انگیزه پیشــرفت 

باشــد.
وزیــر علــوم تاکیــد کــرد: خانــم فاطمــه 
ــه  ــه جامع ــوان فرهیخت ــی از بان ــکویی یک کش
اســامی اســت کــه مــی توانــد الگــوی بانــوان 
در داخــل و خــارج باشــد و ضــرورت دارد 
اهــداف علمــی بلندتــری را بــرای خــود تعییــن 
کنــد و  بــا کســب جوایــز علمــی معتبــر دنیــا  
از زنــان تاثیــر گــزار در عرصــه علــم و فنــاوری 

ــد. ــان باش ــران و جه ای
دکتــر زلفــی گل در ایــن نشســت گفت: 
بایــد شــرایط خاص و ویــژه  دانشــجویان  
دارای معلولیــت را درک کنیــم و  شــرایط 
ــه  ــم ک ــهیل کنی ــان را تس ــهیل آن تس
در ایــن راســتا مقــرر شــد لیســت 
دانشــجویان دارای معاولیــت دانشــگاه ها 
و نــوع کمــک هــای مــورد نیــاز آنــان در 

ــود. ــه ش ــوم تهی وزارت عل
خانــم فاطمــه کشــکویی جهرمــی نیــز در ایــن 
دیــدار بخشــی از مشــکات خــود در دوران 
تحصیــل و از جملــه امتحانــات کتبــی و آزمــون 
سراســری را بیــان کــرد و از وزیــر علــوم بــرای 
ــجویان  ــر دانش ــان ت ــل آس ــه تحصی ــک ب کم

دارای معلولیــت درخواســت مســاعدت کــرد.

ــر  ــام وزی ــم مق ــلیمانی، قائ ــد س ــر محم دکت
ــرکل  ــور، مدی ــی پ ــی  شمس ــر عل ــوم، دکت عل
حــوزه وزارتــی و دکتــر ندا شــفیعی، سرپرســت 
ــوم نیــز در  ــط عمومــی وزارت عل اداره کل رواب

ــتند.  ــدار حضــور داش ــن دی ای
در بخشــی از لــوح ســپاس وزیــر علــوم آمــده 

اســت.
حکایــت رضایــت بــه رنــج هــا و آالم دنیــوی، 

تجلیــل اال بذکــر اهلل تطمئــن القلــوب اســت.
ــم دانســتن  ــدن درد هــا و مغتن ــه دی  گرانمای
در  روئین تنــی  جــز  مقصــدی  دشــواری ها، 
هفــت خــان هســتی نــدارد و خوشــا دل و 
جانــی کــه بــه مشــیت حــق ســر مــی گــذارد و 

ــزد. ــی خی ــربلند برم س
 خرســندم کــه در آغازیــن روزهــای مهــر، مــاه 
ــد  ــدی برومن ــی از فرزن ــال قدردان ــش مج دان
کــه بــا امیــد و اراده مرزهــای ناممکــن را 

ــت. ــده اس ــم ش ــده ، فراه درنوردی
 فاطمــه کشــکویی جهرمــی دانشــجوی رشــته 
ریاضــی محــض دانشــگاه علــم و صنعــت 
ــروز اســت  ــران اســامی ام ــان ای ــوی جوان الگ
ــرو  ــه اب ــع خــم ب ــب و موان ــا همــه مصائ کــه ب
ــذارده  ــدم گ ــش ق ــای دان ــه قله ه ــاورده و ب نی

اســت.
 بانویــی برومنــد کــه نــام از نــام مبــارک 
ــزرگ بانــوی دو عالــم حضــرت فاطمــه )س(  ب
دارد و بــا تــوکل بــه ســاحت حضرتــش، اتفاقــی 
ــش  ــه ســهم خوی ــم زده اســت .ب ــزرگ را رق ب
ــزم  ــد عزی ــه فرزن ــتیاق را ب ــت  و اش ــن هم ای
تبریــک عــرض مــی نمایــم. امیــدوارم کارنامــه 
ــن  ــدان ای ــر فرزن ــم دیگ ــش چش ــش پی او نق

ــد. ســرزمین باش
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم
هیات های اجرایی جذب، رکن اصلی انتخاب اساتید در دانشگاهها هستند

ــات علمــی  ــز جــذب اعضــای هی رئیــس مرک
ــوان  ــام فراخ ــس از اع ــت: پ ــوم گف وزارت عل
عمومــی جــذب و ثبــت نــام متقاضیــان، رکــن 
ــان  ــات علمــی از می ــی انتحــاب عضــو هی اصل
ــذب در  ــی ج ــای اجرای ــات ه ــان، هی متقاضی

دانشــگاه ها هســتند. 
رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیئــت علمــی 
در  خــود  ســخنان  آغــاز  در  علــوم  وزارت 
ــذب  ــی ج ــای اجرای ــت ه ــران هیئ ــع دبی جم
ــر تحقیــق اســتانی  ــران دفات دانشــگاهها و مدی
گفــت: بایــد توجــه کنیــم کــه شــغل اســتادی 
و شــغل معلمــی شــغل انبیاســت و در بســیاری 
از آیــات قــرآن معلمــی بــه عنــوان شــغل انبیــا 

مطــرح شــده اســت.
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــا  ــر حســینی ب ــج امی ــر محمــد خل ــوم دکت عل
اشــاره بــه اینکــه در قــرآن کریــم وظیفــه 
پیامبــران و فرســتادگان خــدا تزکیــه و تعلیــم 
مطــرح شــده اســت گفــت: بایــد بــه رســوالن 
الهــی تأســی کنیــم و از اعضــای هیــأت علمــی 
ــه  ــیم ک ــته باش ــار داش ــود انتظ ــتادان خ و اس
عــاوه بــر آموختــن علــم و دانــش در راســتای 
ــجویان  ــی دانش ــان اله ــش ایم ــه و افزای تزکی

ــد ــز فعالیــت کنن نی
وی گفــت: آنچــه کــه اســتاد در کاس در 
ــک ، شــیمی  خصــوص قوانیــن طبیعــت، فیزی
ــات  ــه فعــل خــدا و آی ــد اشــاره ب و ...مــی گوی

ــت. ــمند اس ــت و کاری ارزش ــی اس اله
ــاع مقــدس  ــا گرامیداشــت دف ــج ب محمــد خل
گفــت: افتخــارات امــروز کشــور از لحــاظ علــم 
ــدگان و  ــادتهای رزمن ــون رش ــاوری مره و فن
ــدس اســت. ــاع مق ــا در دوران دف ــران م ایثارگ

ــم  ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــاره ب ــا اش  وی ب
ــاتید  ــای اس ــی ه ــوص ویژگ ــری در خص رهب
دانشــگاه گفــت: احســاس غــرور ملــی و غیــرت 
دینــی و همچنیــن سرشــار از روحیــه خدمــت 
بــودن از جملــه ویژگــی هایــی اســت کــه بایــد 
در اســاتید دانشــگاه هــا وجــود داشــته باشــد.

 رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیــات علمــی 
گفــت: بــر اســاس ضوابــط و قوانیــن ، مســولیت 
اصلــی جــذب اعضــای هیئــت علمــی بــا هیئت 
ــا  ــن هیئت ه ــی جــذب اســت و ای ــای اجرای ه
ــد و تشــخیص خــود مــی  در صــورت صاحدی
ــد از نظــر مشــورتی گروههــای آموزشــی  توانن
اســتفاده کننــد و نظــر گــروه آموزشــی صرفــا 

مشــورتی اســت.
 محمــد خلــج از دبیــران هیــات هــای اجرایــی 
جــذب خواســت: در تکمیــل پرونــده هــا عــاوه 
بــر دقــت، ســرعت الزم را داشــته باشــند 
ــدگاری  ــن مان ــون میانگی ــم اکن ــه ه ــرا ک چ
ــگاه  ــی دانش ــای اجرای ــات ه ــا در هی پرونده ه
ــه  ــی ک ــت در حال ــال اس ــک س ــدود ی ــا ح ه
میانگیــن مانــدگاری ایــن پرونــده هــا در مرکــز 

ــت. ــوم ۵۰ روز اس ــذب وزارت عل ج
 رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیــأت علمــی 
بــه دبیــران هیئــت هــای اجرایــی جــذب 
توصیــه کــرد: بافاصلــه بعــد از انتشــار فراخوان 
عمومــی و پایــان ثبــت نــام متقاضیــان، نســبت 
ــی  ــای اجرای ــت ه ــات هیئ ــکیل جلس ــه تش ب
ــج را  ــان نتای ــن زم ــد و در کمتری ــدام کنن اق
بــه  مرکــز جــذب وزارت علــوم جــذب ارســال 

ــد. نماین
وی بــه اعضــای هیــات هــای اجرایــی توصیــه 
ــام  ــت ن ــوان  و ثب ــام فراخ ــس از اع ــود: پ نم
متقاضیــان، در هــر کــد رشــته محــل حداقــل 
ــل  ــی مراح ــرای ط ــان را ب ــر از متقاضی ۳ نف
جــذب انتخــاب کننــد و ایــن ســه نفــر را  بــر 
ــد.  ــای علمــی انتخــاب کنن اســاس شــاخص ه
رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیئــت علمــی 
وزارت علــوم گفــت: طرحــی در دســت تدویــن 
ــی  داریــم کــه در صــورت تصویــب هیئــت عال

ــری  ــه دو نف ــت علمــی، ب جــذب اعضــای هیئ
ــات  ــه هی ــاب اولی ــر انتخ ــه نف ــزو س ــه چ ک
ــه عنــوان عضــو  ــد و ب ــوده ان اجرایــی جــذب ب
ــد مجــوز حــق  هیــات علمــی جــذب نشــده ان

ــم. ــس بدهی التدری
دبیر هیات عالی جذب

ــی  ــورای عال ــذب ش ــی ج ــات عال ــر هی دبی
انقــاب فرهنگــی نیــز در ایــن نشســت گفــت: 
۶۰ درصــد اعضــای هیــات علمــی دانشــگاهها 
ــال  ــه در ۱۲ س ــذب ک ــای ج ــوان ه در فراخ
اخیــر منتشــر شــده اســت جــذب دانشــگاهها 
شــده انــد و حامــی آرمــان هــای انقــاب 

ــتند. هس
در  براینکــه  تاکیــد  بــا  محمــدی  دکتــر 
جــذب اعضــای هیــات علمــی بایــد بــه اســناد 
ــامی و  ــگاه اس ــند دانش ــد س ــتی مانن باالدس
نقشــه جامــع علمــی کشــور توجــه کنیــم 
گفــت: هیئــت اجرایــی جــذب مهمتریــن رکــن 

جــذب اســاتید در دانشــگاهها اســت.
ــرد: در  ــد ک ــذب تاکی ــی ج ــات عال ــر هی دبی
اعــام فراخــوان جــذب اعضــای هیــات علمــی 
ــده  ــه سیاســت هــای کان کشــور، آین ــد ب بای
نگــری و ســمت و ســوی دانــش جهانــی، 
نیازهــای مهــم کشــور، نیازهــای اســتانی ، 
آمایــش آمــوزش عالــی و برنامــه ایجــاد رشــته 

ــم. ــه کنی ــد توج ــای جدی ه

معاون آموزشی وزارت علوم:
هدف اصلی طرح تحول آموزش وزارت علوم، ایجاد دانشگاه دانایی محور و حکمت بنیان است

معــاون آموزشــی وزارت علــوم در نشســت 
تبییــن طــرح تحــول آمــوزش عالــی در دولــت 
دانشــگاه  تحولــی  طرح هــای  و  ســیزدهم 
ــی طــرح تحــول  ــت: هــدف اصل ــدران گف مازن
آمــوزش وزارت علــوم بــر مبنــای منویــات مقام 
معظــم رهبــری، ایجــاد دانشــگاه دانایی محــور 

ــان اســت.  و حکمــت بنی

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــر  ــدران، دکت ــگاه مازن ــل از دانش ــه نق ــوم ب عل
قاســم عموعابدینــی بــا بیــان این کــه ۴ چالــش 
اساســی در ســند تحــول دولــت ســیزدهم 
در بخــش وزارت عتــف مربــوط بــه تحــول 
آمــوزش عالــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت، ادامــه داد: بــا تشــکیل کمیته هــای 
برنامه هــای  تدویــن  کارآمــد،  تخصصــی 
تحولــی دانشــگاه ها بــر مبنــای حــل ایــن 

چالش هــا آغــاز شــده اســت.
ــه  ــورد توج ــای م ــه چالش ه ــاره ب ــا اش وی ب
در بخش هــای مختلــف آموزشــی، فنــاوری، 
ــند  ــت: س ــار داش ــی اظه ــی و حکمران فرهنگ
تحــول آموزشــی در ادامــه ریل گذاری هــای 

تعریــف  و  اصــاح ســاختارها  بــا  گذشــته 
فرآیندهــای نویــن اســت و بــر همیــن اســاس 
ــاله  ــدت ۲ س ــاه م ــی کوت ــازه زمان ــک ب در ی

ــد. ــد ش ــام خواه انج
عموعابدینــی بــه تشــریح ســند تحــول آموزش 
پرداخــت و نشــانگرهای وضعیــت مطلــوب، 
چالش هــا،  و  تحول آفریــن  چرخش هــای 
عوامــل مرتبــط بــا آن هــا، راهبردهــا و اقدامــات 
کلیــدی در جهــت رفــع عوامــل را از بخش های 

ــی ســند تحــول برشــمرد. اصل
معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــه چالش هــای 
و  عوامــل  و  دانشــگاه ها  اداره  در  ناکارآمــد 
ــردی  ــای راهب ــاره و طرح ه ــای آن اش راهبرده
و کلیــدی تحقــق حکمرانــی دانشــگاه های 
ــامی و  ــی- اس ــرد ایران ــده را دارای رویک آین
حکمت بنیــان دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــه ب ــدون توج ــابه ب ــته های مش ــود رش وج
ظرفیت هــا و آمایــش آمــوزش عالــی منطقــه ای 
و ســرزمینی در دانشــگاه ها، دســت آوردی جــزو 
ــد  ــر نخواه ــغل در ب ــدون ش ــه ب دانش آموخت
داشــت ایــن در حالــی اســت کــه می تــوان بــا 
ــر  ــگان ه ــای علمــی اســتادان و نخب ظرفیت ه
ــف  ــد تعری ــای جدی ــه، محتواه اســتان و منطق
ــور  ــه مح ــئله و جامع ــگاه های مس ــه دانش و ب

تبدیــل شــد.
عموعابدینــی بــا بیــان اینکــه ۵۰ درصــد 
مشــاغل تــا ۱۰ ســال آینــده از بیــن خواهنــد 
ــر در  ــته های دای ــی رش ــتار بررس ــت خواس رف
پذیــرش  ظرفیــت  کم کــردن  و  دانشــگاه ها 
ــده  ــه در آین ــد ک ــته هایی ش ــجو در رش دانش
ــق  ــزود: مطاب ــت و اف ــد داش ــردی نخوهن کارب
آمارهــا ظرفیــت قابــل توجهــی از صندلــی 

دانشــگاه ها بــا عــدم اقبــال از ســوی داوطلبــان 
روبــه رو شــده اســت و ایــن مســاله نشــان دهنده 
دغدغــه نســل جدیــد بــرای مهــارت آمــوزش و 

ــده شــغلی اســت. آین
اســتان  از  علــوم  وزارت  آموزشــی  معــاون 
مازنــدران بــه عنــوان یکــی از اســتان های 
ــا پتانســیل های چشــمگیر طبیعــی  شــاخص ب
یــاد کــرد و افــزود: ایــن اســتان می توانــد 
همــراه بــا ظرفیــت علــم و فنــاوری و نخبگانــی 
و برنامه ریــزی تحولــی، رشــد و ارتقــای بســیار 
صنایــع  مختلــف  بخش هــای  در  را  خوبــی 
و اقتصــاد دریایــی، کشــاوزی, دامپــروری و 

ــد. ــاد کن ــی ایج ــع غذای صنای
به عنــوان  از مدرک گرایــی  عابدینــی  عمــو 
ــاد  ــور ی ــای کش ــن چالش ه ــی از مهم تری یک
ــه دانشــگاه ها  ــه هم ــاد از این ک ــا انتق ــرد و ب ک
می خواهنــد بــه دانشــگاه جامــع تبدیــل شــوند، 
گفــت: دانشــگاه ها بایــد بــا ماموریت هــای 
ــوند.  ــف ش ــی تعری ــه ای و مل ــی – منطق محل
مهم تریــن  از  درســی  محتــوای  در  تحــول 
ــد  ــت و بای ــور اس ــگاه های کش ــای دانش نیازه
ــور  ــائل کش ــل مس ــتای ح ــه ای و در راس حرف

ــد. باش
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــوم ب ــر عل ــاون وزی مع
دانشــکده ها بایــد از ســاختار گروه محــوری بــه 
برنامه محــوری و اســتادمحوری تغییــر یابنــد و 
ــی  ــن رشــته ای ها و ماموریت گرای ــه بی توجــه ب
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی به صــورت 
جــدی عملیاتــی شــود، از دانشــگاه ها خواســت 
تــا مطابــق ظرفیت هــای موجــود، ســند تحــول 
خــود را تهیــه کننــد و دانشــگاه های جامــع در 

هــر اســتان پیشــران ایــن مســئله باشــند.

رحمــت  دکتــر  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
عباس نــژاد معــاون آموزشــی و تحصیــات 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدران ب ــگاه مازن ــی دانش تکمیل
ایــن نکتــه کــه ایــن دانشــگاه از دانشــگاه های 
عملیاتــی کــردن طــرح ســند  در  پیشــرو 
ــار داشــت:  ــی اســت، اظه ــوزش عال تحــول آم
بــا اراده ریاســت دانشــگاه و تــاش و همــکاری 
مجدانــه اعضــای هیئــت علمــی، ۲۰ طــرح بــه 
ــدران  ــگاه مازن ــول دانش ــه تح ــه کمیت دبیرخان
ارســال شــد کــه بــا توجــه بــه فرصــت 
جلســه،۷ طــرح ارایــه خواهــد شــد کــه انتظــار 
مــی رود تــا بــا حمایــت و پشــتیبانی مســئوالن، 
شــاهد عملیاتی نمــودن طــرح تحــول دانشــگاه 

ــیم. ــدران باش مازن
گفتنــی اســت در ایــن نشســت کــه بــا حضــور 
رییــس،  عتــف,  وزارت  آموزشــی  مدیــران 
معاونــان و روســای دانشــکده های دانشــگاه 
مازنــدران، روســای برخــی از دســتگاه های 
اجرایــی و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه 
مازنــدران برگــزار شــد، طرح هــای پیشــنهادی 
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه مازنــدران 
ــا موضوعــات تحقــق برنامــه تحــول آمــوزش  ب
مازنــدران،  دانشــگاه  راهبــردی  برنامــه  در 
گســترش دانشــکده علــوم دریایــی بــرای 
تاســیس پردیــس علــوم دریایــی دانشــگاه 
تحولــی  پارادایم هــای  گفتمــان  مازنــدران، 
در آمــوزش عالــی، نقــش زبــان و ادبیــات 
فارســی در دیپلماســی فرهنگــی، گردشــگری و 
آمــوزش عالــی، اســتفاده از فناوری هــای نویــن 
ــای  ــی و ربات ه ــوزش عال ــول آم ــرح تح در ط
ــث و  ــورد بح ــه و م ــک( ارای پهپادی)مکاترونی

ــت. ــرار گرف ــر ق ــادل نظ تب
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رئیس سازمان امور دانشجویان خبر داد:
سی امین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در سال جاری برگزار می شود

ــور  ــازمان ام ــس س ــوم و رئی ــر عل ــاون وزی مع
ــی امین  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــجویان ب دانش
دوره جشــنواره دانشــجوی نمونــه در ســال 
جــاری برگــزار مــی شــود؛ گفــت: دانشــجویان 
متقاضــی مــی تواننــد از دوم الــی ۱۵ مهرمــاه 

ــد. ــام کنن ــجاد ثبت ن ــامانه س در س
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان،  ــوم ب عل
ــوص  ــن خص ــور در ای ــم داداش پ ــر هاش دکت
ــال  ــه امس ــجوی نمون ــنواره دانش ــت: جش گف
نیــز ماننــد ســال های گذشــته بــا هــدف 
افزایــش مراتــب معنــوی و تشــویق دانشــجویان 
در پایبنــدی بــه هویــت ملـّـی و گســترش اصول 
و ارزش هــای اســامی، اخــاق حرفــه ای و 
افزایــش تحــرک، نــوآوری و شــادابی اجتماعــی 
و شناســایی دانشــجویان بــا اســتعدادهای برتــر 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــی فرهنگ علم
وی ادامــه داد: ایــن رویــداد ســعی دارد تــا بــا 
شناســایی نخبــگان، الگــوی دانشــجوی نمونــه 

و برتــر را در حوزه هــای مختلــف آموزشــی، 
پژوهشــی، فرهنگــی و اجتماعــی معرفــی کنــد. 
معرفــی جوانــان فرهیختــه، موفــق و برگزیــده و 
ــتگی های  ــا و شایس ــدی از توانمندی ه بهره من
ــه  ــل ب ــی در نی ــد نقطــه عطف ــی  توان ــا م آن ه
ــی  ــی و فرهنگ ــگاه علم ــای جای ــا و ارتق اعت

کشــور باشــد.
ــل  ــه مراح ــه کلی ــان اینک ــا بی ــور ب داداش پ
ــگاهی و داوری  ــه داوری دانش ــام و مرحل ثبت ن
ــورت  ــه ص ــنواره ب ــن جش ــوری ای ــه کش مرحل
الکترونیکــی انجــام می شــود؛ اظهــار کــرد: 
فراینــد داوری جشــنواره دانشــجوی نمونــه 
ــزار  ــوری برگ ــگاهی و کش ــه دانش در دو مرحل
ــطح  ــجویان در س ــت دانش ــد، نخس ــد ش خواه
ــته  ــد و آن دس ــت می پردازن ــه رقاب ــگاه ب دانش
ــر  ــازات را ب ــن امتی ــه برتری ــجویانی ک از دانش
حــد  از  نظــر  صــرف  و  آیین نامــه  اســاس 
عنــوان  بــه  کننــد  کســب  آن  نصاب  هــای 
برگزیــدگان دانشــگاهی مــورد تقدیــر دانشــگاه 
از آن هــا کــه  تعــدادی  و  قــرار می گیرنــد 

شــرایط معرفــی بــه رقابــت مرحلــه دوم را 
کســب  کننــد جهــت شــرکت در ایــن مرحلــه 
بــه دبیرخانــه مرکــزی معرفــی شــده و پــس از 
بررســی در جشــنواره دانشــجوی نمونــه تقدیــر 

می شــوند.
ــان  ــا بی ــجویان ب ــور دانش ــازمان ام ــس س رئی
ــام  ســی امیــن دوره جشــنواره  اینکــه ثبــت ن
ــا ۱۵  ــی  ۲ ت ــازه زمان ــه در ب ــجوی نمون دانش
مهــر مــاه انجــام می شــود؛ تصریــح کــرد: کلیــه 
ایرانــی و بین الملــل متقاضــی  دانشــجویان 
و  انتفاعــی  غیــر  دولتــی،  دانشــگاه های 
پژوهشــگاه های تابعــه وزارت علــوم، تحقیقــات 
پیــام  دانشــگاه های،  همچنیــن  فنــاوری  و 
فرهنگیــان  و  اســامی  آزاد  دانشــگاه  نــور، 
ــه  ــق آیین نام ــه دقی ــن مطالع ــد ضم می توانن
ــه ســایت  ــا مراجعــه ب و شــیوه نامه ســال 9۸ ب
متقاضیــان  و   www.portal.saorg.ir
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
Nemooneh. ســایت  بــه  مراجعــه  بــا 

behdasht.gov.ir نســبت بــه ثبت نــام در 

ــد. ــدام کنن ــنواره اق ــن جش ای
ــن  ــن دوره آئی ــی اســت؛ بیســت و نهمی گفتن
معرفــی و تجلیــل از دانشــجویان و اعضــای 
ــور  ــا حض ــوری ب ــه کش ــی نمون ــت علم هیئ
در   ۱۴۰۱ مــاه  تیــر   ۱۳ رئیس جمهــور 
ــد.  ــزار ش ــران برگ ــت ای ــم و صنع ــگاه عل دانش
ــی و  ــت علم ــو هیئ ــم ۳۶ عض ــن مراس در ای
ــوم  ــوری وزارت عل ــه کش ــجوی نمون ۱۸ دانش
ــه  ــجوی نمون ــاوری و ۱۳ دانش ــات و فن تحقیق
ــوزش  ــان و آم ــت درم ــوری وزارت بهداش کش
مختلــف  مقاطــع  و  رشــته ها  در  پزشــکی 

ــدند. ــل ش ــی تجلی تحصیل

با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم صورت گرفت؛
بررسی آئین نامه موظفی اعضای هیئت علمی پژوهشی در نشست مجمع پژوهشگاه های ملی کشور

ــور  ــی کش ــگاه های مل ــع پژوهش ــه مجم جلس
بــا دســتور کار بررســی آئین نامــه موظفــی 
اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــی تشــکیل 

شــد. 
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
ــش و  ــه پژوه ــل از موسس ــه نق ــوم ب وزارت عل
ــن  ــدای ای ــی، در ابت ــوزش عال ــزی آم برنامه ری
ــش  ــه پژوه ــی موسس ــه میزبان ــه ب ــت ک نشس
و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی و بــا حضــور 
پژوهشــی  پیمــان صالحــی معــاون  دکتــر 
وزارت علــوم، مدیــران آن حــوزه و روســای 
شــد  برگــزار  مجمــع  عضــو  پژوهشــگاه ها 
دکتــر اصغــر زمانــی معــاون پژوهشــی موسســه 
گزارشــی از عملکــرد نــه ماهــه موسســه ارائــه 
ــی،  ــوزش عال ــار آم ــع آوری آم ــه؛ جم ــرد ک ک
پیمایــش وضعیــت اشــتغال دانــش آموختــگان، 
ــی  ــای تحقیقات ــه انجــام طرح ه ــد تفاهم نام عق
ــوم، عقــد  ــر عل ــه ســفارش وزی ــاه مــدت ب کوت
ــام ۸  ــف، اتم ــازمانهای مختل ــا س ــه ب تفاهم نام
طــرح پژوهشــی و انجــام ۲۱ طــرح پژوهشــی 
ــی  ــل تخصص ــزاری ۶ پن ــرا، برگ ــت اج در دس
ــا"  ــرم "ازم ــن ف ــی و تدوی ــت علم و ۱۸ نشس
از جملــه مهتریــن اقدامــات صــورت گرفتــه در 

ــود. ــزارش ب ــن گ ای

ســپس دکتــر علــی باقــر طاهــری نیــا رئیــس 
آمــوزش  برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه 
ــی  ــگاه های مل ــع پژوهش ــر مجم ــی و دبی عال
ــه دکتــر عالمــی  کشــور ضمــن خــوش آمــد ب
نیســی رئیــس مرکــز تحقیقــات جمعیتــی 
کشــور و دکتــر حســن زاده رئیــس پژوهشــگاه 

علــوم و فنــاوری اطاعــات بــه عنــوان اعضــای 
ــر علیدوســتی  ــد مجمــع از زحمــات دکت جدی
رئیــس ســابق پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 
ــا توجــه  ــر کــرد و ادامــه داد: ب اطاعــات تقدی
بــه صحبت هــای مطــرح شــده در نشســت 
شــد  مقــرر  دانشــگاه ها  روســای  اجــاس 
موضــوع بررســی آئیــن نامــه موظفــی اعضــای 
هیئــت علمــی پژوهشــی در دســتور کار مجمــع 
قــرار گیــرد؛ لــذا ایــن جلســه بــا همین دســتور 
ــوص  ــن خص ــا در ای ــر اعض ــتماع نظ کار و اس

تشــکیل شــده اســت.

ــی  ــرای بررس ــوم ب اراده وزارت عل
موظفــی  آئین نامــه  تدویــن  و 
ــی ــی پژوهش ــت علم ــای هیئ اعض

گفــت:  نشســت  ایــن  در  نیــز  صالحــی 
همانگونــه کــه در اجــاس روســای دانشــگاه ها 
صحبــت شــد قــرار اســت تــا موضوعاتــی ماننــد 
اساســنامه و آئیــن نامــه اجرایــی طــرح شــبکه 
ــی آزمایشــگاهی کشــور و آئیــن نامــه دوره  مل
تحقیقاتــی پســا دکتــرا مــورد بحــث و بررســی 
قــرار گیــرد و یکــی از موضوعــات مهمــی نیــز 
ــی وزارت  ــت پژوهش ــتور کار معاون ــه در دس ک
ــن  ــه تعیی ــن نام ــی آئی ــراردارد بررس ــوم ق عل
موظفــی اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــی 
ــن آئیــن نامــه  اســت. تنــوع گســترده ای در ای
وجــود دارد و آئیــن نامــه فعلــی در برخــی 
پژوهشــگاه ها بــه درســتی اجــرا نمی شــود. 
لــذا ایــن آئین نامــه دارای اشــکاالتی اســت کــه 
ــن  ــا در ای ــه اصــاح و بازنگــری دارد. م ــاز ب نی
ــا را  ــا و حداقل ه ــری چارچوب ه ــه یکس جلس
ــگاه ها  ــات را پژوهش ــم و جزئی ــف می کنی تعری
ــی  ــت خودشــان اجــرا م ــه ماموری ــا توجــه ب ب

ــد. کنن

ــای  ــوازی کاری ه ــه برخــی م ــا اشــاره ب وی ب
می خواهیــم  اگــر  گفــت:  پژوهشــگاه ها  در 
کار  تقســیم  و  ملــی  موضوعــات  مــورد  در 
ملــی صحبــت کنیــم در ایــن جلســه مناســب 

ــن  اســت و تقســیم کار ملــی می بایســت در ای
ــرد. ــورت پذی ــوراها ص ش

صالحــی همچنیــن ادامه داد: موسســه پژوهش 
برنامه ریــزی آمــوزش عالــی بــه عنــوان  و 
متولــی آمــار آمــوزش عالــی می توانــد بــا تهیــه 
و ارســال گزارش هــای مدیریتــی دوره ای بــرای 
مدیــران حــوزه ســتادی و روســای دانشــگاه ها 
ــرای  ــری ب ــم گی ــده ای در تصمی ــک ارزن کم
مســیر آمــوزش علــی کشــور بکنــد و خواســتار 
آن شــد تــا موضــوع پذیــرش دانشــجو در 
پژوهشــگاه ها در دســتور کار جلســات آتــی 

ــرد. ــرار گی مجمــع ق

مقالــه اصــل اول آئیــن نامــه 
نباشــد

رئیــس  الریجانــی  جــواد  محمــد  دکتــر 
پژوهشــگاه دانــش هــای بنیــادی نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: در حــال حاضــر در کشــور 
ــاط  ــنجی ارتب ــم س ــای عل ــا روش ه ــی ب خیل
ــود. ــتر ش ــاط بیش ــن ارتب ــد ای ــم و بای نداری

وی ادامــه داد: اکنــون مقالــه تبدیــل بــه ماقه 
شــده اســت. مــا در پژوهشــگاه ســاعت موظــف 
نداریــم و مهــم ایــن اســت کــه محقــق درگیــر 
ــار وی  ــز در اختی ــات نی ــد و امکان ــئله باش مس
ــوان مــاک  ــه نمــی ت ــا مقال ــرار گیــرد، صرف ق
ســنجش عملکــرد یــک محقــق باشــد و مقالــه 
ــق  ــک محق ــه ی ــت ک ــحاتی اس ــی از ترش یک

ــت. ــر اس ــا آن درگی ــال ها ب س

ــم در  ــی ه ــرح پژوهش ــت: ط ــی گف الریجان
ــوم  ــی، عل ــوم مهندس ــف عل ــای مختل حوزه ه
انســانی مفاهیــم مختلفــی دارد و بایــد هرســاله 
در شــواری علمــی مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. 
بررســی  مــورد  نیــز  محقــق  فعالیت هــای 
ــق در  ــک محق ــود ی ــی ش ــرد و ارزیاب ــرار گی ق
ــا  ــوب در دنی ــق خ ــک محق ــا ی ــگاه ب پژوهش
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد کــه در چــه افقــی 

ــی  ــا خروج ــت تنه ــه نمی بایس ــرار دارد. مقال ق
ــداوم  ــورت م ــد بص ــد و بای ــق باش ــک محق ی
ســخنرانی و نشســت های تخصصــی علمــی 
نیــز داشــته باشــد. تدریــس نیــز خیلــی مهــم 
ــت.  ــم اس ــس ذکات عل ــه تدری ــرا ک ــت زی اس
هدایــت دانشــجو و شــاگردپروری و تربیــت 
نیــروی انســانی متخصــص و متعهــد نیــز یکــی 
ــن  ــی بایســت در آئی ــه م ــواردی اســت ک از م

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه جدی نام

در ایــن نشســت همچنیــن اعضــا نظــرات 
خــود را در خصــوص آئیــن نامــه موظفــی 
اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــی ارائــه کردنــد 
ــرح اســت: ــن ش ــای آن بدی ــده محوره ــه عم ک

•آسیب شناسی وضعیت فعلی
ــای  ــف اعض ــاعت موظ ــازی س ــب س •متناس
هیــات علمــی دانشــگاه ها بــا پژوهشــگاه ها

ــا  ــاوت ماهیــت پژوهشــگاه ها ب ــه تف •توجــه ب
یکدیگــر

•استفاده از تجربیات بین المللی
تخصصــی  ماموریــت  حــوزه  بــه  •توجــه 

ه ها هشــگا و پژ
•توجه به تنوع اعضای هیئت علمی

•توجــه بــه ارزیابــی اعضــای هیئــت علمــی در 
آئیــن نامــه

•تفویض اختیار به پژوهشگاه ها

معــاون  زمانــی  اصغــر  دکتــر  همچنیــن 
پژوهشــی موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی 
ــورت  ــات ص ــی از اقدام ــی گزارش ــوزش عال آم
ــگاه ها  ــی از پژوهش ــارکت برخ ــا مش ــه ب گرفت
عضــو مجمــع در خصــوص بررســی آئیــن نامــه 
ــی را  ــی پژوهش ــت علم ــای هیئ ــی اعض موظف
ــرای  ــروه را ب ــن کارگ ــنهادهای ای ــه و پیش ارائ

ــرد. ــریح ک ــن تش حاضری
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توسط وزیر علوم؛
حکم ریاست ۱۵ دانشگاه و ۲ پژوهشگاه کشور صادر شد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــر اســاس 
مصوبــه جلســه ۴9 تاریــخ بیســتم شــهریورماه 
۱۴۰۱ کمیتــه تعییــن روســای دانشــگاه ها 
ــکام  ــی، اح ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال - ش
ریاســت ۱۵ دانشــگاه و ۲ پژوهشــگاه کشــور را 

ــرای مــدت چهــار ســال صــادر کــرد.  ب

عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه   
وزارت علــوم، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، 
ــر  ــت دکت ــم ریاس ــه ای حک ــکام جداگان در اح
ــوان  ــه عن ــت ب ــی دوس ــین رحمان محمدحس
رئیــس دانشــگاه نیشــابور، دکتــر مجتبــی 
ــوان رئیــس دانشــگاه  ــه عن ــان اصــل ب مختاری
صنعتــی ارومیــه، دکتــر بهــرام عزیــزاهلل گنجــی 
بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه صنعتی نوشــیروانی 

ــوان  ــه عن ــور ب ــعلی رضاپ ــر عباس ــل، دکت باب
رئیــس دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد، دکتــر 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــامی ب ــعیدالرضا اس سیدس
دانشــگاه دامغــان، دکتــر احمدرضــا ربانــی 
ــاوری  ــم و فن ــگاه عل ــس دانش ــوان رئی ــه عن ب
ــوان  ــه عن ــان ب ــتار خالدی ــر س ــدران، دکت مازن
ــد  ــر محم ــیراز، دکت ــر ش ــگاه هن ــس دانش رئی
شــیخ زاده بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه بجنورد، 
ــه عنــوان رئیــس  دکتــر احمــد المعــی گیــو ب
ــاس زاده  ــد عب ــر محم ــد، دکت ــگاه بیرجن دانش
ــوان رئیــس دانشــگاه جهــرم،  ــه عن جهرمــی ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــقانی فراهان ــهیل واش ــر س دکت
محمــد  دکتــر  تفــرش،  دانشــگاه  رئیــس 
ــج  ــگاه خلی ــس دانش ــوان رئی ــه عن ــی ب مدرس
فــارس، دکتــر مجتبــی ذوالفقــاری بــه عنــوان 
ــی  ــاس کتاب ــر عب ــگاه اراک؛ دکت ــس دانش رئی
ــر  ــان؛ دکت ــگاه کاش ــس دانش ــوان رئی ــه عن ب
ابراهیــم محمدی منــش بــه عنــوان رئیــس 
ــه  ــدی ب ــواد محم ــر ج ــر؛ دکت ــگاه مای دانش
عنــوان رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی 
ــد  ــر حمی ــاوری و دکت ــت فن ــک و زیس ژنتی
امیــدوار را بــه عنــوان رئیــس پژوهشــگاه مــواد 

ــرد. ــادر ک ــرژی ص و ان

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم؛
اهداف جشنواره فیلم کوتاه فناوری و نوآوری را تشریح کرد

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم گفــت: 
محــور و اهــدف اصلــی اولیــن جشــنواره فیلــم 
ــازی  ــی س ــوآوری، مردم ــاوری و ن ــاه فن کوت

ــه اســت.  ــاوری در جامع فن
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
اولیــن  علــوم، دکتــر علــی خیرالدیــن در 
ــاه  ــم کوت ــتگذاری فیل ــورای سیاس ــه ش جلس
وزارت  محــل  در  کــه  نــوآوری  و  فنــاوری 
ــاوری  ــم فن ــت: مفاهی ــد، گف ــزار ش ــوم برگ عل
ــل  ــرای مــردم ملمــوس و قاب ــوآوری اگــر ب و ن
فهــم نباشــد و بــا زندگــی مــردم هــم ارتبــاط 
ــی خــودرا  نداشــته نباشــد مســیر رشــد تکامل
ــد کــرد:   ــد.وی تاکی ــدا نمــی کن ــه پی در جامع
بایــد در جشــنواره فیلــم کوتــاه فنــاوری و 
نــوآوری بــه آثــار هنــری مرتبــط بــا  فنــاوری 
هــای کاربــردی و قابــل اســتفاده بــرای مــردم  
ــه و  ــای فناوران ــتفاده از روش ه ــای اس و مزای
ــه  ــم و از توجــه صــرف ب ــد کنی ــه تاکی نوآوران
فنــاوری هــای ســطح بــاالی مــورد اســتفاده در 

ــم. ــز کنی ــع پرهی صنای
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم افــزود: 
ــاوری و  ــاه فن ــم کوت ــنواره فیل ــتمرار جش اس
نــوآوری یــک ضــرورت اســت و بایــد هــر ســال 
توســط یــک پــارک علــم و فنــاوری بــا حفــظ 
اســتقرار دبیرخانــه دایمــی جشــنواره در پــارک 
علــم و فنــاوری قــم برگــزار شــود و حتــی هــر 
چنــد ســال یــک بــار بــا گســنتره بیــن المللــی 
برگــزار شــود. خیرالدیــن بــر جــذب مشــارکت 
اجرایــی  دســتگاه  های  و  هــا  اســتانداری 
ــاوری و  ــاه فن ــم کوت ــنواره فیل ــن جش در  اولی
ــای  ــت: در محوره ــرد و گف ــد ک ــوآوری تاکی ن
جشــنواره بــه بومــی ســازی فنــاوری هــا و حل 
ــا  مشــکات جامعــه در صنعــت و کشــاورزی ب

اســتفاده از فنــاوری اشــاره شــود.
مدیــرکل پشــتیبانی امــور فنــاوری وزارت 
ــزاری  ــت: برگ ــن نشســت گف ــز در ای ــوم نی عل

ــتای  ــوآوری در راس ــاوری و ن ــاه فن ــم کوت فیل
ــت و   ــه اس ــاوری در جامع ــگ فن ــج فرهن تروی
انتظــار داریــم ابــا ایــن جشــنواره یــک جریــان 
ــوع  ــا موض ــری ب ــار هن ــد آث ــرای تولی ــوی ب ق

ــم. ــاد کنی ــور ایج ــاوری را در کش فن
حجــت االســام و المســلمین محمــد لطفــی 
ــم  ــرکل صــدا و ســیمای اســتان ق نیاســر مدی
نیــز در ایــن نشســت بــا اعــام حمایــت ویــژه 
خــود از برگــزاری اولیــن جشــنواره فیلــم 
کوتــاه فنــاوری و نــوآوری توســط پــارک علــم 
و فنــاوری قــم گفــت: برگــزاری ایــن جشــنواره 
باعــث تقویــت جریــان رســانه ای شــرکت های 
دانــش بنیــان مــی شــود. وی افــزود: برگــزاری 
ــای  ــارک ه ــود پ ــث می ش ــنواره باع ــن جش ای
علــم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان 
ــد  ــت کنن قابلیت هــای رســانه ای خــود را تقوی
ــای  ــانه ه ــه در رس ــد ک ــد کنن ــاری تولی و آث

جمعــی قابلیــت انتشــار داشــته باشــد.
ــارک  ــس پ ــرد رئی ــپار ف ــه رهس ــر خیرال دکت
علــم و فنــاوری قــم در ایــن نشســت محورهــا 
و زمان بنــدی برگــزاری جشــنواره فیلــم کوتــاه 
فنــاوری و نــوآوری توســط ایــن پــارک اعــام 
کــرد و اعضــای شــورای سیاســتگذاری نظــرات 
ــن  ــوب ای ــزاری مطل ــود را در خصــوص برگ خ

جشــنواره مطــرح کــرد.
گفتنــی اســت نشســت خبــری برگــزاری 
ــوآوری در  ــاوری و ن ــاه فن ــم کوت جشــنواره فیل
اوایــل مهرمــاه برگــزار و فراخــوان عمومــی آن 

منتشــر می شــود. 

وزیر علوم بر تسریع در اتصال مجموعه های تابع این وزارت به پنجره ملی 
دولت هوشمند تأکید کرد

ــد  ــا تأکی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
بــر تســریع در اتصــال مجموعه هــای تابــع 
ایــن وزارت بــه پنجــره ملــی دولــت هوشــمند 
ــوزش  ــام آم ــره وری نظ ــدام به ــن اق ــت: ای گف

ــد.  ــی ده ــش م ــی را افزای عال

ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــت  ــدن مهل ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ــوم، ب عل
ــوع  ــف موض ــام تکالی ــرای انج ــده ب ــن ش تعیی
بنــد »و« تبصــره )۷( قانــون بودجــه ســال 
ــی  ــره مل ــه پنج ــال ب ــوص اتص ۱۴۰۱ در خص
ــنبه( نشســتی  ــروز )دوش ــمند، ام ــت هوش دول
بــا حضــور دکتــر زلفــی گل وزیــر علــوم، 
رئیــس مرکــز فنــاوری اطاعــات و امنیــت 
فضــای مجــازی ایــن وزارت و مدیــران فنــاوری 
اطاعــات دســتگاه های تابعــه وزارت علــوم بــه 
منظــور پیگیــری تکالیــف و هماهنگی هــای 

ــد. ــزار ش ــی برگ نهائ

ــی  ــر اجرای ــت، ب ــن نشس ــوم در ای ــر عل وزی
شــدن تکالیــف دولــت در حــوزه اتصال ســامانه 
ــه پنجــره  هــای وزارت و ســازمان های تابعــه ب
ملــی هوشــمند خدمــات دولــت تأکیــد کــرده  

ــش  ــتای افزای ــت را در راس ــدام دول ــن اق و ای
ــی کــرد. بهــره وری مهــم ارزیاب

ــه ضــرورت تســریع در  ــاره ب ــا اش ــی گل ب زلف
اجرایــی شــدن و اســتقرار ســامانه شــفافیت در 
ــه  ــز تابع ــوم و مراک ــات اداری  وزارت عل مکاتب
و ارائــه خدمــات بــه عمــوم مــردم در کمتریــن 
زمــان گفــت: تســریع در ارائــه خدمــات و 
ــتای  ــات در راس ــا و مکاتب ــکان رصــد نامه ه ام
ــای  ــخگویی از اولویت ه ــت پاس ــش کیفی افزای

ــاوری اســت. ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــن  ــر عــزم جــدی ای ــن ب ــوم همچنی ــر عل وزی
وزارت بــرای ارتقــاء جایــگاه فنــاوری اطاعــات 
تاکیــد کــرده  و از روســای ســازمان های تابعــه 
خواســت بیشــترین همــکاری را بــا ایــن حــوزه 

داشــته باشــند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم خبر داد:
نخستین دهکده فناوری و نوآوری شیات راه اندازی می شود

ــوم در  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــاوری و  ــده فن ــن دهک ــدازی اولی نشســت راه ان
نــوآوری شــیات گفــت: ایــن دهکــده بــه زودی 
و  تحقیقــات  علــوم،  »وزارت  همــکاری  بــا 
ــوزش و  ــات، آم ــازمان تحقیق ــاوری« و »س فن

ــود.  ــج کشــاورزی« ایجــاد می ش تروی
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر خیرالدیــن، در رویــداد کارآفرینی 
نوآورانــه، دانش بنیــان و اشــتغال آفرینــی حوزه 
ــه اقدامــات و برنامه هــای  ــا اشــاره ب شــیات، ب
بــا  مختلــف  زمینه هــای  در  علــوم  وزارت 
ســایر وزارتخانه هــا از جملــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی گفــت: موضــوع امنیــت غذایــی 
ــه  ــراد جامع ــاد اف ــرای آح ــی ب ــی غذای و ایمن
مســاله ای اســت کــه بــا همــکاری وزارت جهــاد 
کشــاورزی  و در قالــب ایجــاد دهکده هــای 
فنــاوری و نــوآوری کشــاورزی، منابــع طبیعــی 
ــدازی  ــا راه ان ــع غذایــی و اکنــون نیــز ب و صنای
دهکــده فنــاوری و نــوآوری شــیات بــا جدیــت 

ــی شــدن اســت. در حــال انجــام و عملیات
وی ادامــه داد:  در ایــن راســتا، تاکنــون ۵ 
دهکــده فنــاوری و نــوآوری کشــاورزی، منابــع 
طبیعــی و صنایــع غذایــی راه انــدازی شــده کــه 
در تــاش هســتیم تــا پایــان ســال ایــن تعــداد 
را بــه ۱۰ مــورد افزایــش دهیــم. همچنیــن طی 
تفاهــم بــه عمــل آمــده مابیــن دو وزارتخانه، در 
آینــده نزدیــک شــاهد افتتــاح اولیــن دهکــده 
فنــاوری و نــوآوری شــیات بــا همــکاری پارک 
ــات،  ــازمان تحقیق ــم و س ــاوری قش ــم و فن عل
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی خواهیــم بــود کــه 
ایــن مهــم بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی 

ــود. ســایر اســتان ها ادامــه دار خواهــد ب
ــوم، در  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ادامــه بــا اشــاره بــه ســطوح آمادگــی فنــاوری 
در  را  انبــوه«  »تولیــد  تــا  »ایــده«  از  کــه 
ــن  ــزو آغازی ــی ج ــت: کارآفرین ــرد، گف برمی گی

زنجیــره ارزش ســطوح فنــاوری اســت کــه 
آغــاز  آن  فرهنگ ســازی  بــا  قــدم  اولیــن 
خواهــد شــد. بــرای ایــن منظــور، وزارت علــوم 
ــج  ــی تروی ــرح مل ــازی »ط ــه پیاده س ــدام ب اق
ــا هــدف فرهنگ ســازی، ایجــاد  ــی« ب کارآفرین
عدالــت آموزشــی در زمینــه آمــوزش و ترویــج 
کارآفرینــی و ارتقــای مهارت هــا و قابلیت هــای 
کــرده  دانشــجویان  میــان  در  کارآفرینانــه 
اســت. مخاطبــان ایــن طــرح نیــز دانشــجویانی 
ــوزش  ــز آم ــه در دانشــگاه ها و مراک هســتند ک
ــی  ــل م ــف تحصی ــر وزارت عت ــر نظ ــی زی عال

ــد. کنن
خیرالدیــن بــا اشــاره بــه مراحــل اجرایــی ایــن 
ــرح  ــت ط ــت: در گام نخس ــان داش ــرح، بی ط
ــج کارآفرینــی، آمــوزش حــدود ۳۰  ــی تروی مل
هــزار دانشــجو را هدف گــذاری کــرده  ایــم. 
ــک  ــر ی ــر نف ــار ه ــا اعتب ــجویان ب ــن دانش ای
میلیــون تومــان در دوره هــای مرتبــط بــا 
کارآفرینــی و رویدادهــای کســب و کار شــرکت 

ــرد. ــد ک خواهن

ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــاون فن ــان، مع در پای
ــه ۳۰  ــص بودج ــه تخصی ــاره ب ــا اش ــوم ب عل
میلیــارد تومانــی جهــت اجــرای طــرح مذکــور 
ــاور،  ــای فن ــته ها و واحده ــگاه ها، هس در دانش
ــا  ــی، ب ــج کارآفرین ــی تروی ــرح مل ــزود: ط اف
علمــی  معاونــت  و  علــوم  وزارت  همــکاری 
اجرایــی  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و 

. می شــود
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معاون پژوهشی وزارت علوم:
استاندارد در نشر و چاپ مرکز نشر دانشگاهی موج می زند و این استاندارد بایستی در اوج حفظ شود

ــع و  ــم تودی ــی در مراس ــان صالح ــر پیم دکت
معارفــه رؤســای پیشــین و جدیــد مرکــز نشــر 
دانشــگاهی گفــت: اســتاندارد در نشــر و چــاپ 
ــن  ــد و ای ــوج می زن ــگاهی م ــر دانش ــز نش مرک

اســتاندارد بایســتی در اوج حفــظ شــود. 
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه 
نقــل از مرکــز نشــر دانشــگاهی، مراســم تودیــع 
دکتــر حســین ابراهیــم آبــادی و معارفــه دکتــر 
ــین و  ــای پیش ــار، روس ــودمند افش ــن س حس
جدیــد ایــن مرکــز، بــا حضــور دکتــر صالحــی 
معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم در محــل مرکــز 

نشــر دانشــگاهی برگــزار شــد.
ضمــن  آییــن،  ایــن  در  صالحــی  دکتــر 
قدردانــی از زحمــات پنــج ســاله ای کــه دکتــر 
ــادی  در دوران تصــدی مســئولیت  ــم آب ابراهی
ــندی  ــراز خرس ــد و اب ــده ان ــل ش ــز متقب مرک
از حضــور در میــان کارکنــان مرکــز نشــر 
ــودمند  ــر س ــت:  دکت ــار داش ــگاهی اظه دانش
ــده اند  ــی ش ــی مهم ــت اجرای ــده دار فعالی عه
کــه امیدواریــم بــا برنامه هــای خوبــی کــه 
ارائــه داده انــد و همچنیــن بــا کمــک همــکاران 

ــند. ــود برس ــداف خ ــه اه ــز ب مرک
در  خــود  دانشــجویی  دوران  از  افــزود:  وی 
ــاد  ــه ی ــواره ب ــد، هم ــه بع ــال های ۱۳۶۲ ب س

ــتاق  ــگاه  ها مش ــرح دانش ــاتید مط ــه اس دارم ک
چــاپ کتــاب در ایــن مرکــز بوده انــد؛ چــرا کــه 
مرکــز نشــر دانشــگاهی از همــان ابتــدا برنــدی 
ــاده  ــانی فوق الع ــای انس ــا نیروه ــاده ب فوق الع

بــود.
ــر و  ــتاندارد در نش ــرد اس ــح ک ــی تصری صالح
ــتاندارد  ــن اس ــد و ای ــوج می زن ــز م ــاپ مرک چ
از  حتــی  و  شــود  حفــظ  اوج  در  بایســتی 

ــرون رود. ــم بی ــور ه ــای کش مرزه
ــس  ــم رئی ــاس حک ــت: براس ــار داش وی اظه
ــرای  ــی ب ــای مفصل ــز، مأموریت ه ــد مرک جدی
ــت  ــده اس ــف ش ــگاهی تعری ــر دانش ــز نش مرک
ــودمند و  ــر س ــدون دکت ــای م ــا برنامه ه ــه ب ک
ــت پژوهشــی  ــوی معاون ــادی و معن ــت م حمای
ــود  ــرمنزل مقص ــه س ــاهلل ب ــف انش وزارت عت

ــید.  ــم رس خواهی
ســابقه  علــوم  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
ــر ســودمند در حــوزۀ کســب  درخشــان   دکت

و کار ملــی و فعالیت هــای بین المللــی وی را 
ــت  ــت و از وی خواس ــوت وی دانس ــاط ق از نق
ــه تقویــت زیرســاخت ها پرداختــه و از حــوزۀ  ب
ــود.  ــل نش ــر غاف ــاپ و نش ــتگذاری در چ سیاس
در پایــان صالحــی، تقدیرنامــه دکتــر ابراهیــم 
آبــادی و حکــم انتصــاب دکتــر ســودمند افشــار 
توســط مقــام عالــی وزارت را بــه ایشــان اهــدا 

کــرد.
ــس از تســلیت  ــن ســودمند افشــار، پ همچنی
اربعیــن شــهادت ســرور و ســاالر شــهیدان امــام 
حســین )ع( و آرزوی قبولــی عزاداری هــای 
همــکاران، بــه همــه مهمانــان جلســه بــه  ویــژه 
صالحــی و  ابراهیــم آبــادی خیــر مقــدم گفــت.

ــز  ــادی از همــکاران مرک ــم آب ــه ابراهی در ادام
نشــر دانشــگاهی بــرای همــکاری و تعامــل دورۀ 
پنــج ســاله ریاســت خــود تقدیــر و تشــکر کــرد 
و مرکــز نشــر دانشــگاهی را شایســته رســیدن 
بــه جایــگاه ترویــج دانــش و نشــر علــم کشــور 

دانســت.
ــان ریاســت خــود  ــت در زم ــه گف وی در ادام
ــون  ــکاتی چ ــگاهی، مش ــر دانش ــز نش در مرک
نقــص ســاختار مرکــز و وضعیــت حقوقــی 
ــاختار  ــرده و س ــع ک ــانی را مرتف ــروی انس نی

ــرد. ــاء ک ــز را احی ــی مرک پژوهش
ــز  ــرد مرک ــان ک ــه بی ــادی در ادام ــم آب ابراهی

تفاهم نامــه هایــی  در طــول مدیریــت وی، 
ــه دانشــگاه علمــی  ــف از جمل ــز مختل ــا مراک ب
ــت. ــرده اس ــد ک ــف منعق ــردی و وزارت عت کارب

دانــش  نشــر  نــوآوری  مرکــز  افــزود:  وی 
می توانــد پتانســیل بخــش خصوصــی را در 
ــد و  ــرار ده ــز نشــر دانشــگاهی ق ــار مرک اختی
نیازمنــد توجــه بیشــتر و فعــال ســازی کمیتــه 

ــت. ــری اس راهب
ابراهیــم آبــادی برخــی از موانــع مرکــز کــه بــه 
کمــک دکتــر صالحــی قابــل حــل خواهــد بــود 
ــی  ــث بده ــرد: بح ــام ک ــورت اع ــن ص را بدی
مالیاتــی مرکــز، اساســنامه مرکــز کــه از ســال 
۱۳9۷ در انتظــار طــرح در شــورای گســترش 
آمــوزش عالــی اســت و فرســودگی ســاختمان 
اصلــی و کتابفروشــی مرکــز و ســپس مجــدداً از 
همــکاران مرکــز تشــکر و برای ســودمند افشــار 
آرزوی ســامتی و توفیــق روزافــزون کــرد، 
ــز  ــزه مرک ــوان و پرانگی ــس ج ــان را رئی و ایش

بــرای بازســازی و توســعه مرکــز دانســت.
وی ســابقه درخشــان ســودمند در حــوزۀ 
ــی   ــای بین الملل ــی و فعالیت ه ــب و کار مل کس
از نقــاط قــوت وی دانســت و از وی  وی را 
خواســت بــه تقویــت زیرســاخت ها پرداختــه و 
از حــوزۀ سیاســتگذاری در چــاپ و نشــر غافــل 

نشــود.

در آیین امضای تفاهم نامه وزارت علوم و شهرداری تهران؛
وزیر علوم بر همراهی دانشگاه ها با شهرداری تهران برای حل مشکات شهری تاکید کرد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
ظرفیت هــای  دارد  آمادگــی  علــوم  وزارت 
ــل  ــرای ح ــگاه ها را ب ــی دانش ــی و پژوهش علم
مشــکات شــهری و ایجــاد شــهری علــم محــور 
و هوشــمند در اختیــار شــهرداری تهــران قــرار 

ــد.  ده
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــن  ــی گل در آیی ــی زلف ــر محمدعل ــوم، دکت عل
انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری بــا شــهرداری 
تهــران گفــت: مراتــب قدردانــی و ســپاس 
ــم  ــام می کن ــران اع ــهرداری ته ــود را از ش خ
ــرای امضــای ایــن تفاهــم  کــه ســخاوتمندانه ب
نامــه پیشــقدم شــد و تــا امضــای نهایــی آن بــا 

ــرد. ــکاری ک ــی و هم ــا همراه م
ــود از  ــه خ ــران ک ــهردار ته ــزود: از ش وی اف
جامعــه دانشــگاهی اســت انتظــار مــی رود کــه 
در نــگاه راهبــردی و مدیریتــی خــود در شــهر 
ــادی  ــاوری ارزش زی ــم و فن ــرای عل ــران، ب ته
قائــل باشــد و بحمــداهلل وی نیــز در ایــن 
راســتا قــدم بــر مــی دارد و بــرای ایجــاد هویــت 
هوشــمند در شــهر تهــران بــا تکیــه بــر علــم و 

ــد. ــاش مــی کن ــاوری ت فن
زلفــی گل، امضــای ایــن تفاهم نامــه را در 
راســتای تعامــل و هم افزایــی ظرفیت هــای 
ــی و  ــاد علم ــک نه ــوان ی ــه عن ــوم ب وزارت عل
شــهرداری تهــران بــه عنــوان یــک نهــاد موثــر 
اجتماعــی در تهــران اعــام کــرد و گفــت 
ــت  ــه محوری ــران در زمین ــدگاه شــهردار ته دی
قــرار دادن علــم و فنــاوری، ایــن ظرفیــت ویــژه 
ــا از  ــد ت ــاد می کن ــوم ایج ــرای وزارت عل را ب
ــای  ــعه فضاه ــرای توس ــهرداری ب ــات ش خدم

ــد. ــتفاده کن ــران اس ــهر ته ــی در ش علم
ــتان ها  ــی از بوس ــاص یک ــوم اختص ــر عل وزی

ــر  ــی مفاخ ــرای معرف ــران را ب ــای ته و پارک ه
ــی  ــرآمدان علم ــای س ــرار دادن تندیس ه و ق
کــردن  فراهــم  عمــوم،  دیــد  معــرض  در 
ــأت  ــای هی ــرای اعض ــی ب ــای مطالعات فرصت ه
علمــی و دانشــجویانی در رشــته های تحصیلــی 
ــن کمــک  ــور شــهری و همچنی ــا ام ــط ب مرتب
ــت  ــای هیئ ــرای اعض ــکن ب ــن مس ــه  تامی ب
علمــی و کارکنــان را از محورهــای ایــن تفاهــم 

ــرد. ــام ک ــه اع نام
زلفــی گل افــزود: وزارت علــوم تــاش می کنــد 
ــود را در  ــاوری خ ــی و فن ــای پژوهش ظرفیت ه
ــد  ــرار ده ــران ق ــهری ته ــت ش ــار مدیری اختی
رســاله های  و  پایان نامه هــا  همچنیــن  و 
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی را در راســتای 
ــت  ــهری هدای ــات ش ــکات و معض ــل مش ح

ــد. نمای
ــم  ــن تفاه ــه ای ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
ــع  ــد تجمی ــواردی مانن ــوم در م ــه وزارت عل ب
ــگاه ها  ــی دانش ــف برخ ــای مختل ــکده ه دانش
کــه در شــهر تهــران پراکنــده هســتند، کمــک 
مــی کنــد، یــادآور شــد: از جملــه ایــن دانشــگاه 
هــا، دانشــگاه خواجــه نصیــر اســت کــه در ۱9 
ــن  ــده و ای ــده ش ــهر، پراکن ــف ش ــه مختل نقط
پراکندگــی باعــث بــاال رفتــن هزینــه دانشــگاه 
ــد  ــی توان ــهرداری م ــن ش ــود؛ بنابرای ــی ش م
کمــک کنــد امــاک دانشــگاه تغییــر کاربــری 
داده و همــکاری در بحــث زمیــن هــای متعلــق 
ــف  ــاط مختل ــگاه در نق ــهرداری و دانش ــه ش ب
باعــث شــود کــه در یــک پردیــس واحــد 
یکپارچــه شــود، البتــه هزینــه شــهرداری تمــام 

ــی شــود. ــال پرداخــت م و کم
بــا  امیــدواری کــرد:  ابــراز  علــوم  وزیــر   
همــکاری نزدیــک کــه ایــن وزارتخانــه بــا 

شــهرداری تهــران خواهــد داشــت، تهــران 
ــهر  ــک ش ــه ی ــهردار ب ــای ش ــق برنامه ه طب
هوشــمند ۲۴ســاعته تبدیــل شــود و خدمــات 
ــود. ــه ش ــی ارائ ــهروندان تهران ــه ش ــر ب بهت

بــر  تهــران  شــهردار  تاکیــد 
ــی وزارت  ــتفاده از ظرفیت دانش اس

ــهر ــر ش ــرای اداره بهت ــوم ب عل
ــز  ــی، شــهردار تهــران نی ــر علیرضــا زاکان دکت
ــم  ــار داری ــرد: افتخ ــار ک ــم اظه ــن مراس در ای
امــروز تفاهم نامــه ای امضــا کنیــم کــه بــه اداره 
درســت شــهر، رشــد آگاهــی و دانــش، توســعه 
هوشــمند  شــهر  شــکل گیری  و  فنــاوری 
ــه  ــا توجــه ب ــی دیگــر ب ــد و از طرف کمــک کن
ظرفیت هــای باالیــی کــه در شــهر تهــران 
ــن  ــه بزرگتری ــه ب ــود دارد ایــن تفاهم نام وج
ــا از  ــد ت ــک کن ــور کم ــی کش ــه دانش مجموع

ــود. ــوردار ش ــات برخ ــی از خدم ــطح باالی س
ــا بیــان اینکــه در ایــن دوره از مدیریــت  وی ب
تجربــه  را  مشــارکتی  مدیریــت  شــهری، 
ــا و  ــه ارتق ــق ب ــن طری ــا از ای ــم ت ــی کنی م
ــف  ــاد مختل ــوی در ابع ــادی و معن پیشــرفت م
علــم،  عظمــت  و  بزرگــی  افــزود:  برســیم، 
ــم  ــروز مفتخری ــه مشــخص اســت. ام ــزد هم ن
کانون هــای  از  یکــی  بــا  را  تفاهم نامــه ای 

علمــی داشــته باشــیم و در پــس آن نیازهــای 
شــهر را بــه اهــل دانــش اعــام کــرده و تــاش 
مــی کنیــم خدمــات خودمــان را نیــز بــه 

ــم. ــه کنی ــگاه ارائ دانش
ــا در  ــه م ــه داعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب زاکان
ــت،  ــول اس ــه تح ــاد س ــهری ایج ــت ش مدیری
ــد  ــول در کالب ــت، تح ــول نخس ــه داد: تح ادام
ــر  ــهری ب ــازی ش ــا نوس ــذا ب ــت، ل ــهر اس ش
محــور حمــل و نقــل و بــا ایجــاد یــک هویــت 
ــم آســایش،  ــد ســعی مــی کنی ــه جدی معماران
ایمنــی و امنیــت شــهر را تامیــن و کمبودهــای 
آن را جبــران کنیــم. در واقــع بــا ایــن نوســازی 

ــو هســتیم. ــهر الگ ــال ش ــه دنب ــهری ب ش
شــهردار تهــران اضافــه کــرد: تحــول در حــوزه 
نــرم و روح شــهر دومیــن ســطح تحــول اســت 
کــه کلیــه حــوزه هــای مرتبــط بــا ایــن بخــش 
در فرهنــگ و اجتمــاع هــدف گــذاری شــده و 
ــه ایجــاد شــهروند  ــد منجــر ب ــن مســأله بای ای

الگــو شــود.

وی بــا بیــان اینکــه ســطح ســوم تحــول 
ــن دو بخــش را انجــام  کــه پیوســتگی بیــن ای
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــول فناوران ــد تح ــی ده م
عنــوان  می شــود،  منجــر  هوشــمند  شــهر 
کــرد: امیدواریــم ایــن تحــوالت را ایجــاد و 
ــوم از ســود و ارزش  ــا وزارت عل در مشــارکت ب
افــزوده نظــام آمــوزش عالــی بــرای شــهر 
اســتفاده کنیــم و البتــه مدیریــت شــهری نیــز 
ــرار  ــزوده ق ــن ارزش اف ــق ای ــت خال در خدم

ــرد. گی
در پایــان ایــن نشســت، تفاهم نامــه همــکاری 
ــه امضــای  ــران ب ــوم و شــهرداری ته وزارت عل
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خبر داد:
تعیین تکلیف ۱۷ پرونده در هیئت عالی تجدید نظر و رسیدگی به 

شکایات وزارت علوم
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم 
ــت:  ــر گف ــد نظ ــی تجدی ــات عال ــر هی و دبی
ــر و  ــد نظ ــی تجدی ــت عال ــه هیئ ــن جلس اولی
رســیدگی بــه شــکایات ایــن وزارت بــه ریاســت 
ــوع  ــاوری و موض ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــه ۶۳۰ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی  مصوب

تشــکیل شــد. 
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
ــر مرتضــی فرخــی اظهــار داشــت:  ــوم، دکت عل
ــا حضــور دبیــر شــورای  در ایــن جلســه کــه ب
ــن  ــابق ای ــر س ــی، دبی ــاب فرهنگ ــی انق عال
شــورا، معــاون آموزشــی وزیــر علــوم و اعضــای 
ــر در دوره  ــد نظ ــی تجدی ــات عال ــی هی حقیق
جدیــد، تشــکیل شــد، ۱۷ پرونده مورد بررســی 
قــرار گرفــت و تعییــن تکلیــف شــد. همچنیــن 
ــا اصــاح تبصــره ای از  ــی ب ــت عال اعضــاء هیئ
شــیوه نامــه رســیدگی و تجدیدنظرخواهــی 

ــد. موافقــت کردن
 ۶۳۰ مصوبــه  اســاس  بــر  گفــت:  فرخــی 

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه در ســال 
از  ۱۳9۴ تصویــب شــده اســت آن دســته 
ــان  ــی و کارکن ــت علم ــای هیئ ــکایات اعض ش
کــه در موضوعــات علمــی و پژوهشــی اســت از 
شــمول طــرح در دیــوان عدالــت اداری خــارج 
و در هیــات عالــی تجدیــد نظــر بررســی و 

تعییــن تکلیــف می شــود. 
وی افــزود: اعضــای هیــات عالــی تجدیــد نظــر 
مصــوب کردنــد جلســات ایــن هیــات حداقــل 
پرونده هــای  و  تشــکیل  بــار  یــک  ماهــی 
و  علمــی  هیــات  کارگروه هــای  از  ارجاعــی 

ــوند. ــف ش ــن تکلی ــجویی تعیی دانش

ــوم و   ــر عل دکتــر محمــد علــی زلفــی گل، وزی
دکتــر علیرضــا زاکانــی، شــهردار تهــران رســید 

و تبــادل شــد.
ــم شــده  ــاده تنظی ــه مذکــور در ۸ م تفاهم نام

اســت و بــه مــدت ســه ســال اعتبــار دارد. 

محورهای تفاهم نامه 
ــات  ــکات و معض ــل مش ــرای ح ــاش ب  ت
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــران ب ــهر ته ــم ش مه
و  هــا  پژوهشــگاه  تهــران  هــای  دانشــگاه 

موسســات آمــوزش عالــی.
تســهیل گــری در ســاخت و احــداث مســکن 
بــرای اســاتید جــوان و کارکنــان وزارت علــوم و 

تحقیقــات فنــاوری.
تســهیل گــری بــرای تجمیــع ســاختمان 
هــای پراکنــده دانشــگاه صنعتــی خواجــه 

نصیــر الدیــن طوســی .
ــی  ــوزش عال ــوزه آم ــت ح ــتفاده از ظرفی  اس
بــرای هوشــمند ســازی و گســترش دسترســی 

ــو در شــهر تهــران. ــه فنــاوری هــای ن ب
ــع  ــترده مناب ــای گس ــت ه ــتفاده از ظرفی  اس
ــهر  ــود در ش ــوی موج ــادی و معن ــانی م انس

ــی. ــوزش عال ــعه آم ــد و توس ــرای رش ــران ب ته
 هدایــت رســاله هــا و پایــان نامــه هــای 
تحصیــات تکمیلــی بــه ســمت مســائل شــهر 

ــران. ته
ــوزی  ــوزی و کارآم ــارت آم ــه مه ــاد زمین ایج
دانشــجویان در بخش هــای مختلــف شــهرداری 

تهــران.
ــگان  ــاتید و نخب ــور اس ــودن حض ــم نم  فراه
دانشــگاهی در قالــب فرصــت مطالعاتــی در 

ــران. ــهرداری ته ش
پژوهشــی  علمــی،  رویدادهــای  برگــزاری 
فنــاوری، نــوآوری و کارآفرینــی در ســطح ملــی 

ــی. ــن الملل و بی
و  ظرفیــت  از  متقابــل  بهره منــدی   
توانمندی هــای علمــی پژوهشــی و فنــاوری 
ماننــد  تهــران  شــهرداری  و  علــوم  وزارت 
ــش. ــه دان ــوزه  و خان ــه، م ــگاه کتابخان آزمایش

ایجــاد صنــدوق علــم فنــاوری و نــوآوری شــهر 
ن. تهرا

 تســهیلگری توســعه ظرفیــت مکانــی مناســب 
بــرای توســعه پــارک علــم و فنــاوری در اطراف 

دانشــگاه هــا و یــا بــه صــورت متمرکــز.

معاون پژوهشی وزارت علوم:
لزوم شکل گیری نظام آموزش مادام العمر در کشور

ــات و  ــوم تحقیق ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
فنــاوری بــا بیــان اینکــه آموزش هــای مهارتــی 
ــه اشــتغال بســیار مهــم اســت، گفــت:  از جنب
ــور  ــد در کش ــر بای ــادام العم ــوزش م ــام آم نظ
مــا شــکل گیــرد البتــه ایــن نظــام وجــود دارد 

ولــی بایــد کارآمــد شــود. 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر پیمــان صالحــی، در نشســت 
تخصصــی برنامه هــا و اهــداف وزارت عتــف 
ــغلی  ــت ش ــی و هدای ــارت افزای ــوزه مه در ح
ــل  ــنبه در مح ــروز سه ش ــه ام ــجویان ک دانش
ایــن وزارت برگــزار شــد، اظهــار امیــدواری بــا 
ــام  ــکاران در نظ ــات هم ــن جلس ــزاری ای برگ
ــت  ــا ظرفی ــا ب ــری نه تنه ــی نظ ــوزش عال آم
ــده  ــنا ش ــی آش ــوزش مهارت ــوزه آم ــای ح ه
بلکــه بتواننــد بــه نحــو احســن از ایــن ظرفیــت 

ــد. ــره گیرن ــا به ه

ــی  ــام آموزش ــت: در نظ ــار داش ــی اظه صالح
کشــور، برخــی آموزشــها بــه صــورت نظــری و 

ــی وجــود دارد. ــه صــورت مهارت برخــی ب
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نظــام هــای آموزشــی 
هــم می تواننــد قبــل از دانشــگاه و هــم در 
ــوزش و  ــزود: آم ــند، اف ــگاهی باش دوران دانش
پــرورش کشــور متولــی دوره قبــل از دانشــگاه 
ــت  ــس از دریاف ــری پ ــای نظ ــت و دوره ه اس

ــتند. ــم دو دوره هس دیپل

علــوم  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
ــامل:  ــی ش ــای مهارت ــان کرد: دوره ه خاطرنش
نظــام آمــوزش عالــی مهارتــی و نظــام فنــی و 

هســتند.  حرفــه ای 
ــی،  ــی مهارت ــوزش عال ــام آم ــزود: نظ وی اف
مــدرک  بــه  منجــر  کــه  اســت  نظامــی 
ــی و  ــگاه های فن ــود و دانش ــگاهی می ش دانش

حرفــه ای و جامــع علمــی کاربــردی مســئولیت 
آن را بــر عهــده دارنــد؛ امــا نظــام فنــی و حرفه 
ای، ســازمان فنــی و حرفــه ای ذیــل وزارت کار 
ــاه  ــی دوره کوت ــای تخصص ــئول آموزش ه مس
مــدت اســت کــه منجــر بــه مــدرک دانشــگاهی 
نمــی شــود و بــرای توانمندســازی مهــارت 

ــی ایجــاد شــده اســت. فن

ادامــه  در  علــوم  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
ــورهای  ــت: در کش ــار داش ــود اظه ــخنان خ س
هــای  نظــام  وارد  افــراد  اکثــر  پیشــرفته 
آموزشــهای مهارتــی مــی شــوند چــرا کــه بــه 
ــه بنــدی مشــاغل دقیقــی  واســطه نظــام طبق
ــده  ــی ش ــا پیش بین ــن آموزش ه ــرای ای ــه ب ک
ــات را  ــن درج ــا باالتری ــا ت ــت ارتق ــرد قابلی ف
دارنــد لــذا در نظــام طبقــه بنــدی مشــاغل مــا 
نیــز بایــد بــرای دوره هــای فنــی و حرفــه ای و 
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــن پیش بینی ه ــی ای مهارت

شــود.
احــراز  الزمــه  مــا  کشــور  در  افــزود:  وی 
ــا  ــت ام ــی اس ــدرک تحصیل ــتن م ــغل، داش ش
در بســیاری از کشــور جهــان دیگــر نظــام 
ــر  ــادام العم ــوزش م ــه ای و آم ــت حرف صاحی
مدنظــر اســت. بنابرایــن نظــام مهارتــی در 
کشــورهای در حــال رشــد و پیشــرفته نظامــی 

اســت کــه از نظام هــای نظــری نیــز جلــو 
می زنــد.

صالحــی در پایــان ســخنان خــود آموزش هــای 
مهارتــی را از جنبــه اشــتغال بســیار مهــم 
ــادام  توصیــف کــرد و گفــت: نظــام آمــوزش م
العمــر بایــد در کشــور مــا شــکل گیــرد البتــه 
ــد  ــد کارآم ــی بای ــود دارد ول ــام وج ــن نظ ای

شــود.

ــر  ــرکل دفت ــیف مدی ــعید س ــر محمدس دکت
ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم 
نیــز در ایــن نشســت ضمــن ارائــه گزارشــی از 
فعالیت هــا و برنامه هــای معاونــت پژوهشــی 
ــغلی  ــت ش ــی و هدای ــارت افزای ــوزه مه در ح
اظهــار داشــت: ارتبــاط دانشــگاه ها بــا صنعــت 
ابزارهــای مختلفــی دارد کــه یکــی از ایــن 

ــت. ــی اس ــارت افزای ــا مه ابزاره
ــی در اســناد  ــارت افزای ــرد: مه ــح ک وی تصری
باالدســتی همــواره مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
ــه  ــوده ک ــت ب ــد در آن جه ــن تاکی اســت و ای
آموزشــهای نظــری بــه ســمت مهــارت شــغلی 
و افزایــش مهــارت شــغلی اســت ســوق یابنــد.

بــه گفتــه ســیف، بازنگــری و متناســب ســازی 

ــزاری دوره  ــه هــای درســی، برگ مســتمر برنام
دانشــگاه  افزایــی مشــترک  مهــارت  هــای 
نیازهــای شــغلی،  بــا  و صنعــت متناســب 
پایــش مســتمر  وضعیــت اشــتغال دانــش 
آموختــگان، ســاماندهی و افزایــش کیفیــت 
ــات و  ــوزی و کارورزی، اطاع ــای کارآم دوره ه
ــازار کار، برگــزاری نمایشــگاه های کار و  آمــار ب
ــه مشــاوره هــای شــغلی  معرفــی مشــاغل، ارائ
ــزاری  ــف، برگ ــی مختل ــای تخصص در حوزه ه
بازدیدهــای صنعتــی بــا همــکاری صنایــع 
مختلــف و اطــاع رســانی مســتمر فرصــت 
هــای شــغلی از عناویــن و محورهــای موثــر در 
ــغلی  ــای ش ــدی ه ــا و توانمن ــعه مهارت ه توس

ــت. ــگان اس ــش آموخت ــجویان و دان دانش

ــا جامعــه و صنعــت  مدیــرکل دفتــر ارتبــاط ب
ــورای  ــکیل ش ــه تش ــاره ب ــا اش ــوم ب وزارت عل
حرفــه ای  صاحیــت  و  افزایــی  مهــارت 
دانشــگاهی  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
ــترش  ــورا در گس ــن ش ــرد: ای ــان ک خاطرنش
در  شــغلی  هدایــت  و  افزایــی  مهــارت 

اســت. موثــر  بســیار  دانشــگاه ها 

وی در ادامــه ســخنان خــود در خصــوص 
هــای  کاریابــی  و  شــغلی  هدایــت  مراکــز 
ــت  ــز هدای ــت: ۴۰ مرک ــار داش ــی اظه تخصص
ــه  ــه ب ــا توج ــور ب ــی در کش ــغلی و کاریاب ش
تعــداد  و  اســتان  دانشــگاه های  وســعت 

دانشــجویان ایجــاد شــده اســت.
ســیف، توســعه و تقویــت برگــزاری دوره هــای 
ــاز  ــا نی ــب ب ــجویان متناس ــی دانش مهارت افزای
بــازار کار را مهــم دانســت و برنامــه ریــزی الزم 
جهــت بهبــود دوره هــای کارآمــوزی و کارورزی 

را مهــم توصیــف کــرد.
آمــوزش  دفتــر  مدیــرکل  عمــادی  دکتــر 
ــن  ــز در ای ــوم نی ــی وزارت عل ــی غیردولت عال
نشســت گفــت: رویکردهــای جدیــد در برنامــه 
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تحــول حــوزه معاونــت آموزشــی وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری می توانــد بــه اشــتغال در 

ــد. ــازار کار کمــک کن ب
وی بــا بیــان اینکــه مدرک گرایــی بــدون 
ــازار کار نگران کننــده اســت  ــاز ب ــه نی توجــه ب
افــزود: بدیــن منظــور در ســاختار جدیــد 
ــته  ــن رش ــای بی ــته ه ــی رش ــت آموزش معاون
هــای مــورد تاکیــد و اصــاح و بهبــود برنامــه 
ــت  ــن معاون ــتور کار ای ــی در دس ــای درس ه

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

ــی  ــام آموزش ــرد: در نظ ــح ک ــادی تصری عم
در چنــد حیطــه مــی توانیــم فعالیــت داشــته 
ــناختی  ــه ش ــا، حیط ــی از حیطه ه ــیم؛ یک باش
اســت کــه در حــد حافظــه و مطالــب تئــوری 
ــط  ــه محی ــود. در حیط ــان می ش ــری بی و نظ
روانــی حرکتــی - مهارتــی ســازمان هــای 
ــت  ــذا جه ــت ل ــت اس ــی دارای اهمی آموزش
ــی  ــه ســمت حیطــه مهارت ــد ب ــا بای ــری م گی
باشــد و دســت ورزی دانشــجویان امــروزه 

ــت. ــراوان اس ــت ف دارای اهمی
ــار داشــت:  ــود اظه ــخنان خ ــه س وی در ادام
جهت گیــری معاونــت آموزشــی در اصــاح 
ســاختار و رویکــرد صاحیــت حرفــه ای و 
نیــاز بــازار کار اســت؛ در ایــن راســتا در 
چارچــوب صاحیــت حرفــه ای نیــاز بــازار 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــرح  ۳+۳ در دس کار، ط
ــا امضــای ســه معاونــت  اســت و ان شــاء اهلل ب
وزارتخانه هــای آمــوزش و پــرورش، علــوم، 
ــان و  ــت و درم ــاوری و بهداش ــات و فن تحقیق

ــد. ــد ش ــی خواه ــکی اجرای ــوزش پزش آم

عمــادی گفــت: بــر اســاس ایــن طــرح دانــش 
آمــوزان پــس از ســه ســال تحصیلــی در دوران 
مهــارت  دوره  ســال  ســه  وارد  دبیرســتان 
می شــوند و مهندســی مهــارت می گیرنــد و 
ــرح  ــن ط ــوند. ای ــازار کار می ش ــپس وارد ب س
ــم  ــه بتوانی ــد ک ــک می کنن ــا کم ــه م ــا ب ه
ای  حرفــه  مشــاغل  حــوزه  در  ســاماندهی 

ــیم. ــته باش داش

وی بــه محتــوای درســی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــم  ــه بتوانی ــد دارم ک ــوا تاکی ــش محت در بخ
ــت  ــک پیوس ــاب ی ــر کت ــوای ه ــرای محت ب
ــر آنکــه  ــا عــاوه ب ــه ای داشــته باشــیم ت حرف
اســاتید بــرای آمــوزش دانشــجویان در حیطــه 
ــد  ــد کنن ــاش می کنن ــی ت ــناختی و مهارت ش
ــته  ــی داش ــته مهارت ــز پیوس مباحــث درس نی

باشــد.

ــی  ــی غیردولت ــوزش عال ــر آم ــرکل دفت مدی
تحصیلــی  مــدرک  افــزود:  علــوم  وزارت 
دانش آموختــگان مــا بایــد بــا نیازهــای کنونــی 
ــا  ــروزه ب ــد. ام ــدا کن ــت پی ــازار کار مطابق ب
ــا  ــازی، آموزش ه ــای مج ــه آموزش ه ــه ب توج
ــا پیوســت  ــم ب بســیار آســان شــده و می توانی
ــا و  ــارت ه ــه مه ــود را ب ــجویان خ QR، دانش

آزمایشــگاه های مجــازی مرتبــط کنیــم.
ــای  ــود ج ــخنان خ ــی س ــش پایان وی در بخ
داده کاوی آمــوزش را بــه عنــوان یــک رشــته 
بیــن رشــته ای در نظــام آموزشــی خالــی 
ــاً  ــی صرف ــت: داده کاوی آموزش ــت و گف دانس
مباحــث موجــود در صفحــات وب بــه صــورت 
ــه  نظــری نیســت بلکــه اتصــال دانشــجویان ب

ــت. ــی اس ــای مهارت ــمت آموزش ه س

توسط دبیر ستاد خّیرین وزارت علوم؛
برنامه های اولویت دار ستاد خیرین وزارت عتف در دوره جدید اعام شد

در آخریــن روز اجــاس روســای دانشــگاه های 
کشــور کــه در مجتمــع عصــر انقــاب ســازمان 
ــران برگــزار  پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ای
علــوم  وزارت  خّیریــن  ســتاد  دبیــر  شــد، 
ــن وزارت  ــتاد خیری ــت دار س ــای اولوی برنامه ه

ــمرد.  ــد را برش ــف در دوره جدی عت

بــه گــزارش اداره  کل روابــط وزارت علوم، آیین 
تجلیــل از اعضــای بنیادهــای خّیریــن برتــر پنچ 
دانشــگاه کشــور کــه بــا حضــور دکتــر زلفی گل 
وزیــر علــوم، دکتــر ســلیمانی قائــم مقــام 
ــر  ــان دبی ــر مصطفــی زمانی ــوم و دکت ــر عل وزی
ســتاد خّیریــن وزارت علــوم و رئیــس ســازمان 
ــران برگــزار  پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ای
ــاس  ــن روز اج ــای آخری ــزو برنامه ه ــد، ج ش
مجتمــع  در  کشــور  دانشــگاه های  روســای 
عصــر انقــاب ســازمان پژوهش هــای علمــی و 

صنعتــی ایــران بــود
 در ایــن مراســم کــه با قدردانــی وزیــر علوم از 
اعضــای هیئــت مؤســس، هیئــت امنــاء، هیئــت 
ــان،  ــان دانشــگاه های کاش ــاد حامی ــره بنی مدی
یــزد، تهــران، فردوســی مشــهد و دانشــگاه 
ــر  ــگاه های برت ــوان دانش ــه عن ــه ب تربت حیدری
در حــوزه خّیریــن همــراه بــود،  مصطفــی 

ــوم،   ــن وزارت عل ــتاد خیری ــر س ــان دبی زمانی
ــن وزارت  ــتاد خیری ــت دار س ــای اولوی برنامه ه
ــمرد: ــه برش ــد را این گون ــف در دوره جدی عت

جلــب  در  مرتبــط  قوانیــن  تســهیل   -
ــی  ــارکت های مردم ــن و مش ــای خیری کمک ه

بــه ویــژه در حــوزه مالیــات
- توســعه کمــی توانمندســازی بنیادهــای 

حامیــان دانشــگاهی
- تنــوع بخشــی بــه الگوهــای مشــارکت بویــژه 

ســرمایه گذاری نیــک اندیــش
مشــارکت  جلــب  حوزه هــای  گســترش   -
خیریــن بویــژه در حــوزه توســعه فنــاوری

- توســعه فرصت هــای تعامــل بــا جامعــه 
ــه ایجــاد اشــتغال  ــن در حــوزه کمــک ب خیری

ــان ــارغ التحصی ف
- تکریــم منزلــت اجتماعــی خیریــن آمــوزش 

عالــی.
سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی بــرای 
ــف و  ــالمی وق ــگ اس ــاعه و گســترش فرهن اش
امــور خّیریــه در نظــام آمــوزش عالــی کشــور، 
ــا هــدف رشــد کّمــی و کیفــی آمــوزش عالــی ب

ــهیل در  ــرای تس ــازی ب ــتر س ــاوره و بس مش
امــر ســرمایه گــذاری بهینــه خّیریــن آمــوزش 

ــی عال
ــه و  ــه جانب ــت هم ــی، حمای ــایی، معرف شناس
قدردانــی از خّیریــن و واقفیــن آمــوزش عالــی 
ــدات  ــرای تعه ــن اج ــر حس ــارت ب ــور نظ کش
دانشــگاه هــا، پژوهشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش 

عالــی بــه منظــور تحقــق دیــدگاه هــا و اهــداف 
ــی خّیریــن و واقفیــن آمــوزش عال

برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد زمینــه هــای 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  قانونــی،  مناســب 
ــای  ــت ه ــت حمای ــه منظــور تقوی اقتصــادی ب
خّیریــن و واقفیــن از آمــوزش عالــی و اســتمرار 

ــه آن ــیدن ب بخش
 ترغیــب و تشــویق خّیریــن و ســازمان دهــی 
ــه منظــور ایجــاد بنیــاد هــای خّیریــن  ــان ب آن
ــای  ــارک ه ــا، پژوهشــگاه ها و پ در دانشــگاه ه

علــم و فنــاوری 
ــا  ــگاه ه ــش دانش ــش از پی ــه بی ــب توج  جل
ــه  ــی ب ــی و پژوهش ــوزش عال ــات آم و مؤسس
ــا هــدف بهــره منــدی بیشــتر  برنامــه ریــزی ب
ــر  ــترش زی ــن در گس ــای خّیری ــت ه از ظرفی
ــوزه  ــن ح ــی بی ــاد هماهنگ ــا ایج ــاخت ه س
ــازمان  ــرف و س ــک ط ــتاد وزارت از ی ــای س ه
هــای مــردم نهــاد و بنیادهــای دانشــگاهی در 
ــوزش  ــان آم ــن و حامی ــور خّیری ــا ام ــاط ب ارتب

ــر ــرف دیگ ــی از ط عال
ــوم  ــن وزارت عل ــتاد خیری ــت، س ــی اس گفتن
جهــت هماهنگــی و هم افزایــی بخش هــای 
ــت  ــد از ظرفی ــدی هدفمن ــرای بهره من وزارت ب
و  نهــاد  مــردم  ســازمان های  خّیــر،  افــراد 
بنیادهــای خیریــه شــکل گرفتــه و ایجــاد 
ــوزش  ــن آم ــاد خیری ــا بنی ــی ب ــه ارتباط حلق
عالــی و بنیادهــای خیریــن دانشــگاه ها، مراکــز 
از  پژوهشــی و پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــوم  ــن وزارت عل ــتاد خّیری ــداف س ــه اه جمل

ــت. اس

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خطاب به رئیس جمهور:
لزوم افزایش بودجه پارک های علم و فناوری/ اعتماد به حوزه فناوری زمینه ساز خلق فرصت های طایی در 

اقتصاد است
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
گفــت: اعتمــاد بــه حــوزه فنــاوری باعــث 
ــی در اقتصــاد کشــور  ــای طای ــق فرصت ه خل
ــت  ــاز اس ــیر نی ــن مس ــد و در ای ــد ش خواه
بودجــه پارک هــای علــم و فنــاوری در بودجــه 

ــود.  ــر ش ــل دو براب ۱۴۰۲ حداق
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان، دکتــر قاســم مصلحــی، رییــس 
در  اصفهــان  تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک 
اجــاس روســای دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، 
ــور،  ــر کش ــاوری سراس ــم و فن ــای عل پارک ه
ــه  ــی و ب ــحنرانان اصل ــی از س ــوان یک ــه عن ب
نمایندگــی از پارک هــای علــم و فناوری کشــور 
ــی از  ــت و قدردان ــه دول ــک هفت ــن تبری ضم
توجــه ویــژه ریاســت جمهــوری اســامی ایــران 
ــت:  ــار داش ــاوری، اظه ــم و فن ــوع عل ــه موض ب
ــی  ــهرک علم ــور در ش ــس جمه ــور رئی حض
و تحقیقاتــی اصفهــان در ســفر بــه اســتان 
ــرژی مضاعــف  ــان باعــث خرســندی و ان اصفه
شــرکت های  و  فرهیختــگان  همــه  بــرای 

دانش بنیــان شــده اســت.
تعــداد  از  آمــاری  بیــان  بــا  مصلحــی 
واحدهــای  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــر  ــاوری، خاط ــم و فن ــای عل ــاور در پارک ه فن
ــی از  ــای خوب ــال حمایت ه ــرد: امس ــان ک نش
شــرکت های دانش بنیــان بــه عمــل آمــده 
ــرای  ــت ب ــاز اس ــیر نی ــن مس ــه ای ــه در ادام ک

ــا  ــوع دانش بنیان ه ــده موض ــال آین ــه س بودج
ــرد. ــرار گی ــت ق در اولوی

رییــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه اعتمــاد بــه حــوزه 
ــث  ــاوری باع ــم و فن ــای عل ــاوری و پارک ه فن
ــی در اقتصــاد کشــور  ــای طای ــق فرصت ه خل
خواهــد شــد، خطــاب بــه رئیــس جمهــور بیــان 
داشــت: بــرای افزایــش حداقــل دوبرابــری 
بودجــه پارک هــای علــم و فنــاوری درخواســت 
ــه بودجــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــم و ب جــدی داری
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری حــدود 
ــن  ــت، ای ــور اس ــه کل کش ــد از بودج ۲ درص

ــش دارد. ــه افزای ــاز ب ــزان نی می
بخــش  ســرمایه گذاری  شــد:  یــادآور  وی 
خصوصــی در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان چندیــن برابــر بیشــتر از دولــت اســت 

ــی دارد. ــیار باالی ــه ارزش بس ک
ــق  ــای تحق ــی از زمینه ه ــی یک ــر مصلح دکت
ســخن امــام علی )ع( را کــه می فرماینــد »العلم 
ــوع فعالیت هــا  ــن ن ــت از ای ســلطان«، حمای

و حرکت هــای دانش بنیــان عنــوان کــرد و 
گفــت: فرآینــد صــدور مجوزهــا و اســتانداردها 
بــرای محصــوالت دانش بنیــان بســیار طوالنــی 
ــن  ــب از بی ــا موج ــه بعض ــت ک ــر اس و هزینه ب
ــود و  ــوالت می ش ــی محص ــت رقابت ــن مزی رفت
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
ســامت را بــه ســمت دره مــرگ فنــاوری 

ــد.  ــوق می ده س
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
ــع و  ــان اینکــه در حــوزه صنای ــا بی ــه ب در ادام
امکانــات و در بُعــد قوانیــن و مقــررات اقدامــات 
ــح  ــت، تصری ــه اس ــورت گرفت ــته ای ص شایس
کــرد: در زمینــه تجهیــزات و زیرســاخت ها 
ــی وجــود دارد  ــای فراوان ــان نیازمندی ه همچن

ــرای آنهــا بودجــه لحــاظ شــود.  کــه بایــد ب
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت ارتبــاط بیــن 
پارک هــای  بــا  پژوهشــکده ها  و  دانشــگاه ها 
علــم و فنــاوری، گفــت: بــرای ایــن منظــور باید 
بودجــه خــاص و ویــژه ای در نظــر گرفــت و در 
واقــع بایــد هــم از رودخانــه و هــم ازسرچشــمه 

حمایــت کــرد.

ــگاه ها،  ــای دانش ــاس رؤس ــت اج ــی اس گفتن
ــاوری  ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال ــز آم مراک
ــازمان  ــهریور در س ــور از  ۱۰ ش ــر کش سراس
ــاز  ــران  آغ ــی ای ــی و صنعت ــای علم پژوهش ه
بــه کار کــرد و تــا ۱۲ شــهریور مــاه نیــز ادامــه 

دارد.
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در اجاس سراسری معاونان پارک های علم و فناوری کشور عنوان شد؛
ورود فناوری به بستر اقتصاد مهم ترین عامل تولید ثروت / ضرورت گسترش سهامی عام در شرکت های پارک علم و فناوری

مدیــرکل پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری 
ــهامی  ــترش س ــرورت گس ــر ض ــوم ب وزارت عل
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــرکت های پ ــام در ش ع
تاکیــد کــرد و گفــت: مــا اکنــون مشــکل 
ــم  ــاوری داری ــرش فن ــت اقتصــاد در پذی مقاوم
ــد  ــد، تولی ــاق بیفت ــرش اتف ــن پذی ــر ای ــه اگ ک
ثــروت از فنــاوری را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

 
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر امیــد رضایی فــر، در اجــاس 
سراســری معاونــان پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــت  ــه عل ــا ب ــت: در حــال حاضــر م کشــور گف
نمی پردازیــم.  مشــکات  و  مســائل  اصلــی 
ــه در  ــی ک ــان و نماهای ــای نمای ــا رویکرده م
مجموعه هــای مختلــف در ســطح دنیــا بــه 
صــورت فنــاوری ایجــاد مــی شــوند را مشــاهده 
ــق  ــرای تحق ــه ب ــی ک ــن مکان ــم و اولی می کنی
ایــن مســاله بــه ذهنمــان می رســد، وزارت 

ــت. ــاوری اس ــات و فن ــوم، تحقیق عل
وی افــزود: واقعیــت این اســت کــه کوچکترین 
ــتر  ــادی در بس ــادی زی ــا ارزش اقتص فناوری ه
اقتصــاد ایجــاد می کننــد. اکنــون مــا بــه 
ــا  ــم ت ــاز داری ــک بســتر اقتصــادی جــدی نی ی
کنــون بســتر اقتصــادی بــه صــورت مســتقیم و 
زیرســاختی نداشــتیم. ایــن فرایندهــا تاکنــون 
ــن  ــه در ای ــی ک ــش آموختگان ــک دان ــا کم ب
ــد، فراهــم شــده  حــوزه هــا فعالیــت مــی کنن

اســت.
وی اظهــار داشــت: مــا مشــکل مقاومــت 
اقتصــاد در پذیــرش فنــاوری داریــم. ایــن 
ــداده  ــادگی رخ ن ــه س ــم ب ــا ه ــاق در دنی اتف
ــه  ــم ب ــکا ه ــن و آمری ــورهای چی ــت. کش اس
ــا  ــدا ب ــوان پیشــتازان حــوزه اقتصــاد در ابت عن
یــک ســری فرایندهــای فــوق العــاده حمایتــی 
ــاد  ــاید اقتص ــتند. ش ــاز داش ــاختی نی و زیرس
ــک  ــا ی ــا ب ــدت ه ــس از م ــن کشــورها پ در ای
ــه اقتصــادی  ــه جامع ــرزی ب ــرون م ــزم ب مکانی

ــت. ــده اس ــه ش دیکت

ــته  ــط بس ــا و محی ــرد: در فض ــح ک وی تصری
بــه ارزش افــزوده نمی رســیم، مگــر اینکــه 
ــم.  ــم کنی ــی ک ــازار را از فرد گرای ــم ب بخواهی
ایــن کــم کــردن بایــد در ســطح بیــن المللــی 
رخ دهــد. اتفاقــا در حــوزه صادراتــی مــا چنیــن 
فضاهایــی را از مناطــق آزاد انتظــار داریــم. 
مجموعــه هایــی کــه مــا را در بــرون داد 
ــاوری  ــای فن ــام فعالیت ه ــرای انج ــی ب صادرات

ــد. ــل کن ــوآوری متص و ن
ــوم  ــی عل ــارک مل ــون پ ــه وی، اکن ــه گفت ب
و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی 
پردیــس  ایجــاد  بــرای  آزاد  منطقــه  بــا 
ــه  ــش ب ــه آزاد کی ــرم در منطق ــای ن فناوری ه
ــی  ــت م ــن فرص ــت. ای ــیده اس ــه رس تفاهم نام
ــم  ــز فراه ــر نی ــای دیگ ــارک ه ــرای پ ــد ب توان
ــی  ــارک مل ــت پ ــا مدیری ــد ب ــا بتوانن ــود ت ش
علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی 
ــد. ــتفاده کنن ــارک اس ــن پ ــای ای ــت ه از ظرفی

مدیــرکل پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری 
خاطرنشــان کــرد: مــا مــی توانیــم بــا یــک فضا 
و ســاختار ویــژه تــر مــدل نمایشــگاه دائمــی و 
۶ مــاه پیوســته را در حــوزه فرهنگــی و حتــی 
فنــاوری داشــته باشــیم. ایجــاد مجموعــه 
جــدی تــاالر و بــورس دانش بنیــان در منطقــه 
ــذب  ــرای ج ــری ب ــد گام موث ــز می توان آزاد نی

ســرمایه گــذاران باشــد.
رضایی فــر گفــت: مــا در معاونــت نــوآوری 
و فنــاوری وزارت عتــف بــه دنبــال تولیــد 
ثــروت از دانــش پایــه، دانــش بنیــان و فنــاوری 

هســتیم. وقتــی قصــد تعریــف ثــروت را داریــم 
ــه  ــی ب ــروت داخل ــدی ث ــش بن ــم در بخ بازه
بحــث »مقاومــت اقتصــاد در پذیــرش فنــاوری 
ــاس  ــر اس ــم ب ــه مجبوری ــری ک »و »درون نگ

ــیم. ــی رس ــم«، م ــگاه کنی ــه آن ن ــاوری ب فن
وی اظهــار داشــت: مــا بایــد بــرای ایــن حــوزه 
ــن  ــیم و تعیی ــته باش ــدی داش ــف ج ــا تعری ه
کنیــم کــه حــد ثــروت و مســیر دانــش و ثروت 
ــروت از  ــد ث ــفه تولی ــت؟ در فلس ــان کجاس م
دانــش و فنــاوری، پــارک هــای علــم و فنــاوری 
یــک مســیر ویــژه ای محســوب مــی شــوند کــه 
ــژه  ــا یــک مکانیــزم وی ــا حمایــت دولتــی و ب ب
و بــا آیین نامه هــای اعتبــاری مالیاتــی بــه 
ــن  ــه ای ــم ک ــد بدانی ــد. بای ــت می پردازن فعالی
ــی  ــود؟ یک ــی ش ــی م ــا منته ــه کج ــد ب فراین
ــه عرصــه  ــم ب ــا می توانی ــه م ــی ک از راهکارهای
ــم و  ــوزه عل ــم و آن را در ح ــاد ورود یابی اقتص
ــهامی  ــترش س ــم، گس ــت کنی ــاوری مدیری فن
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــرکت های پ ــام در ش ع
اکنــون چنــد درصــد شــرکت های  اســت. 
ــه  ــد؟ شــاید ب ــه ســهامی عــام رســیده ان مــا ب

ــداد انگشــت شــمار باشــد. تع
وی یــادآور شــد: اگــر ایــن فرهنــگ را در 
اجتمــاع پذیــری و بــه اشــتراک گذاشــتن 
ــه دســت  ــم ب ــم و آنچــه می خواهی آنچــه داری
بیاوریــم را انجــام ندهیــم حتــی پذیــرش 
فنــاوری در دیگــر ســطح جامعــه نیــز رخ 
نخواهــد داد. بایــد بتوانیــم فرهنــگ مشــارکت 
و اســتفاده از توانمندی هــای مالــی و همچنیــن 
اســتفاده و ســهامدار کــردن عمــوم جامعــه در 
ایــن فراینــد بــه عنــوان پشــتوانه جــدی بــرای 
ــم. ــداد کنی ــاوری قلم ــش فن ــا و جنب ــارک ه پ

می توانــد  مجموعــه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
حتــی بــرای شکســت های مــا نیــز یــک نقطــه 
حمایتــی محســوب شــود. در حــال حاضــر مــا 
در حــوزه بــورس در زمینــه فنــاوری و نــوآوری 
ــوزه  ــن ح ــا ای ــم ام ــرده ای ــل ک ــف عم ضعی
ــر و مفیــدی در همیــن  ــد نقطــه موث مــی توان

ــد  ــن بای ــازار باشــد. بنابرای ــت موجــود ب وضعی
ــم. ــف بیشــتر ببپردازی ــه تعاری ــن مجموع ــه ای ب

مدیــرکل پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری 
ــوم  ــارک عل ــه پ ــت: مجموع ــف گف وزارت عت
حوزه هــای  بــا  بایــد  نــرم  فناوری هــای  و 
ــاله  ــه مس ــی ب ــای مال ــف و تکنولوژی ه مختل
بپردازنــد.  دانــش  و  ثــروت  فرهنگ ســازی 
ــروت  ــش، ث ــا دان ــد ب ــم بای ــواره می گویی هم
تولیــد کنیــم امــا نمی گوییــم بایــد چگونــه آن 
را مــورد مصــرف قــرار دهیــم. چگونــه بایــد بــه 
نقطــه ایــده آل برســیم؟ نقطــه ایــده آلــی کــه 
یــک نقطــه ســرمایه داری یــا مقابلــش اســت. 
متاســفانه مــا فراینــد ایــده آل و بهینــه و 
حتــی برگرفتــه شــده از گــذاره هــای اعتقــادی 
ــن  ــم. ای ــرده ای ــن نک ــی تامی ــان را جای خودم
ــر  ــاده موث ــوق الع ــه کاری ف ــد نقط ــی توان م

باشــد.
وی اظهــار داشــت: عــاوه بــر اینکــه اعتبــاری 
بــه فناوری هــای فرهنگــی اعطــا می کنیــم 
ــه حــوزه فرهنگــی  ــز ب ــژه ای نی ــگاه وی ــد ن بای
ــرای  ــی ب ــتر فرهنگ ــد بس ــیم. بای ــته باش داش
فناوری هــای نویــن ایجــاد کنیــم. بســتری کــه 
اثــرات مثبتــی در جامعــه ایجــاد مــی کنــد امــا 
ــا بازخوردهــای منفــی  ممکــن اســت همــراه ب
ــه  ــل ب ــده تبدی ــا در آین ــته باشــد ام ــز داش نی
ــی  ــراث فرهنگــی م ــدگار و می دســتاوردی مان

شــود.
ــی در  ــراث فرهنگ ــر می ــد: ه ــادآور ش وی ی
ــر  ــر غی ــت. اگ ــوده اس ــوآوری ب ــک ن ــل ی اص
از ایــن بــود مانــدگاری و بقایــی بــرای آن 
ــاوری  ــاره فن ــه درب ــی ک ــی داد. هنگام رخ نم
صحبــت مــی کنیــم در واقــع از میراثــی بــرای 
ــرورت دارد  ــم. ض ــی گویی ــخن م ــدگان س آین
کــه ایــن نــوع نــگاه و فراینــد چنیــن بســتری 
ــم و  ــای عل ــای پارک ه ــت مجموعه ه ــا درای ب
فنــاوری، سیاســتگذاری در ســطح دولــت و 

ــود. ــاد ش ــس ایج مجل

مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران خبر داد:
حضور ایثارگران وزارت علوم در آیین تجلیل از یک میلیون پیشکسوت 

دفاع مقدس و مقاومت
مشــاوره وزیــر علــوم در امــور ایثارگــران گفت: 
تعــدادی از ایثارگــران ســتاد وزارت علــوم و 
ــور در  ــر کش ــا سراس ــان ب ــا همزم ــگاه ه دانش
ــوت  ــون پیشکس ــک میلی ــل از ی ــن تجلی آیی

ــد. ــرکت کردن ــت ش ــدس و مقاوم ــاع مق دف
آییــن  ایثارگــران وزارت علــوم در  حضــور 
ــاع  ــوت دف ــون پیشکس ــک میلی ــل از ی تجلی

مقــدس و مقاومــت
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم دکتــر منوچهــر رشــادی اظهــار داشــت: 
میلیــون  یــک  از  تجلیــل  آییــن  ســومین 
پیشکســوت دفــاع مقــدس و مقاومــت امســال 
ــه صــورت همزمــان در سراســر کشــور اجــرا  ب
شــد کــه بخشــی از ایــن اجــاس بــه صــورت 
نمادیــن در محضــر رهبــر معظــم انقــاب 

ــت. ــورت گرف ــامی ص اس

ــاع  ــه دف ــاز هفت ــه آغ ــاره ب ــا اش ــادی ب  رش
مقــدس اظهــار داشــت: در هفتــه پیــش رو 

وزارت  ایثارگــران ســتاد  از  برنامــه تجلیــل 
علــوم بــا حضــور وزیــر علــوم تحقیقــات و 
ــز  ــه نی ــن برنام ــود و ای ــزار می ش ــاوری برگ فن
ــران  ــهدا و ایثارگ ــواده ش ــل از خان ــرای تجلی ب

پیش بینــی شــده اســت.

مشــاور وزیــر علــوم در امــور ایثارگــران گفــت: 
عــاوه بــر ایــن دو برنامــه حضــوری برنامه هــای 
ــج فرهنــگ  ــم و تروی ــرای تکری ــز ب دیگــری نی
و  علــوم  وزارت  ســطح  در  شــهادت  ایثــار 
در  اســت کــه  دانشــگاه پیش بینــی شــده 

ــود. ــی ش ــام م ــی اع ــه آت هفت

رییس دبیرخانه کارگروه علمی کمیته مشترک ایران و قزاقستان در 
فارابی شناسی منصوب شد

طــی حکمــی از ســوی قائــم مقــام وزیــر علــوم 
ــل و رییــس مرکــز همــکاری  ــور بین المل در ام
حجت االســام  بین المللــی،  علمــی  هــای 
ــوان  ــه عن ــی ب ــا غام ــر رض ــلمین دکت و المس
رییــس دبیرخانــه کارگــروه علمــی کمیتــه 
مشــترک ایــران و قزاقســتان در فارابی شناســی 

منصــوب شــد.  

ــه  ــی کمیت ــروه علم ــه کارگ ــس دبیرخان ریی
مشــترک ایــران و قزاقســتان در فارابی شناســی 

منصــوب شــد
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــد  ــر وحی ــوی دکت ــی از س ــی حکم ــوم، ط عل
ــس  ــی  ریی ــا غام ــر رض ــل، دکت ــدادی اص ح
ــترک  ــه مش ــی کمیت ــروه علم ــه کارگ دبیرخان

ــد.  ــی ش ــتان در فاراب ــران و قزاقس ای

گفتنــی اســت رهبــر انقــاب اســامی در 
ــف«  ــارت توکای ــم ژوم ــا  »قاس ــر ب ــدار اخی دی
بــه  اشــاره  بــا  قزاقســتان  رئیس جمهــور 
ــان  پیوندهــای عمیــق تاریخــی و فرهنگــی می
ایــران و قزاقســتان، تاکیــد نمودنــد کــه فارابــی 
بــه عنــوان یــک فیلســوف و دانشــمند اســامی 
می توانــد مبنــای همکاری هــای فرهنگــی و 
تشــکیل یــک کمیتــه مشــترک علمی میــان دو 

ــود. کشــور ش
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وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
رفتــار پدرانــه و دلســوزانه بــا دانشــجویان 
ــظ  ــیب حف ــان را از آس ــل آن ــی و تحصی زندگ

. می کنــد

رفتــار پدرانــه و دلســوزانه بــا دانشــجویان 
ــظ  ــیب حف ــان را از آس ــل آن ــی و تحصی زندگ

می کنــد

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــروز  ــی گل ام ــی زلف ــر  محمدعل ــوم، دکت عل
ــت  ــران حراس ــی مدی ــنبه( در گردهمای )سه ش
دانشــگاه های سراســر کشــور کــه بــا محوریــت 
بررســی  و  جدیــد  تحصیلــی  ســال  آغــاز 
رویارویــی بــا مســائل مختلــف دانشــگاه ها 
ــه و  ــار مدبران ــر رفت ــد ب ــا تأکی ــد، ب ــزار ش برگ
ــا  ــا ســعه ی صــدر نیروهــای حراســت ب تــوأم ب
دانشــجویان گفــت: بایــد پویایــی و نشــاط 
ــا  ــظ شــود و متناســب ب ــط دانشــگاه حف محی
ــم. ــار کنی ــان رفت ــا آن ــوان ب ــل ج ــات نس روحی

ــی از فعالیت هــا  ــن قدردان ــر علــوم ضم وزی
مراکــز  کارشناســان  و  مدیــران  و خدمــات 
ــور  ــگاه های کش ــگاه ها و پژوهش ــت دانش حراس
گفــت: همــکاران فعــال در بخش هــای حراســت 
دانشــگاه ها فعالیــت ارزشــمندی را در صیانــت 
از نخبــگان جامعــه و دارایی هــای مــادی و 

معنــوی ایــن مراکــز انجــام می دهنــد و در 
ــتند. ــه هس ــه جامع ــت ب ــف اول خدم ص

وی افــزود: فعالیــت در مجموعــه حراســت بــه 
ــت  ــد اس ــی نیازمن ــف خاص ــا و ظرای مهارت ه
ــه  ــد ک ــژه ای می طلب ــواس وی ــت و وس و دق
امانتــداری، ســعه ی صــدر، حفــظ اســرار افــراد، 
ــت از  ــظ و صیان ــه، حف ــرام هم ــم و احت تکری
منافــع ملــی و حقــوق شــهروندی دانشــگاهیان 
ــت در  ــرای فعالی ــات الزم ب ــه خصوصی از جمل
ــا  ــا ب ــکاران م ــون هم ــت و چ ــوزه اس ــن ح ای
نیــات خیــر و خداپســندانه فعالیــت می کننــد، 

ــد. ــاری می کن ــان را ی ــز آن ــد نی خداون

ــراد شــاغل  زلفــی گل اظهــار داشــت: همــه اف
ــه  ــه ای ک ــوت و حرف ــر کس ــگاه در ه در دانش
باشــند بــرای دانشــجویان نقــش تربیتــی و الگو 
دارنــد و نیروهــای مراکــز حراســت نیــز از ایــن 
جایــگاه تربیتــی بــه شــدت بیشــتری برخــوردار 
هســتند و برخــورد پدرانــه و برادرانــه می توانــد 
ــجو را از  ــک دانش ــغلی ی ــل و ش ــیر تحصی مس

آســیب حفــظ کنــد.

وی تاکیــد کــرد: مدیــران و کارشناســان مراکز 
حراســت در کارگاه هــای آموزشــی شــرکت 

ــاط  ــو و ارتب ــای گفت وگ ــه مهارت ه ــرده و ب ک
بــا افــراد مجهــز باشــند و ظرایــف و نــکات مهم 
ــا اعضــای هیــات علمــی، دانشــجویان  ــار ب رفت
و کارکنــان را در نظــر بگیرنــد و اصــل احتــرام 

همیشــه ســرلوحه ایــن ارتبــاط باشــد.

و  برنامه ریــزی  گفــت:  همچنیــن  وی 
پیش بینــی شــرایط و ارتبــاط مســتمر بــا 
عامــل  می توانــد  دانشــگاه  رئیســه  هیــات 
ــت در  ــان حراس ــران و کارشناس ــت مدی موفقی

باشــد. انجــام وظایــف محولــه 
 وی خطــاب بــه مدیــران مراکــز حراســت 

ــر  ــه پیگی ــرد ک ــه ک ــت توصی ــر در نشس حاض
ــان  ــس و معاون ــداوم رئی ــتمر و م ــور مس حض
ــند  ــجویی باش ــای دانش ــگاه ها در جمع ه دانش
کــه ایــن اقــدام موجــب نزدیکــی درک مدیــران 
ــا را  ــده و چالش ه ــرایط ش ــجویان از ش و دانش

کاهــش مــی دهــد.

ــگاری  ــر مستندســازی و تجربه ن ــر علــوم ب وزی
بخش هــای حراســت تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــا  ــکات و چالش ه ــود را در مش ــات خ تجربی
ــل  ــدی منتق ــران بع ــه مدی ــرده و ب ــتند ک مس
ــه کار بســته شــود. ــاز ب ــع نی ــا در مواق ــد ت کنی

معاون آموزشی وزارت علوم:
از سال آینده ۲۰درصد از پذیرش دانشجویان دکترا به صورت استادمحوری است

معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری، حکمرانــی و اســتقال دانشــگاه، 
نخبــگان،  بــه  توجــه  پذیــرش،  نظــام 
ــه ای  ــی، حرف ــای مهارت ــوری آموزش ه نیازمح
و اســتادمحوری را از کلیــد واژه هــای طــرح 
ــده ۲۰  ــال آین ــزود: از س ــت و اف ــول دانس تح
درصــد از پذیــرش دانشــجویان دکتــرا بــه 

صــورت اســتاد محــوری اســت.

ــرش  ــد از پذی ــده ۲۰درص ــال آین از س
صــورت  بــه  دکتــرا  دانشــجویان 

اســت اســتادمحوری 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر قاســم عموعابدینــی در پنجــاه و 
نهمیــن اجــاس سراســری معاونــان آموزشــی و 
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالــی کشــور کــه امــروز 
ــازی  ــوری و مج ــورت حض ــه ص ــنبه( ب )دوش
ــه نســیبه دانشــگاه  )در محــل پردیــس دختران
فرهنگیــان( برگــزار شــد، ضمــن گرامیداشــت 
یــاد شــهدای دانشــجو، شــهدای جامعــه علمــی 
ــی  ــگاه مهم ــان دانش ــگاه فرهنگی ــت: دانش گف
ــت  ــزرگ تربی ــئولیت ب ــه مس ــرا ک ــت چ اس
معلمــان را بــر دوش دارد و فرزنــدان ایــران 
ــه  ــی، ک ــه وارد معلم ــن مجموع ــامی از ای اس

ــوند. ــت، می ش ــا اس ــغل انبی ش

وی تصریــح کــرد: مســیری کــه مقــام معظــم 
رهبــری در حــوزه تربیــت معلمــان تبییــن 

ــوزش  ــام آم ــه نظ ــت ک ــی اس ــد، الگوی کرده ان
ــد. ــه آن توجــه کن ــد ب ــی بای عال

معــاون آموزشــی وزارت علــوم اظهــار داشــت: 
هــم اکنــون شــاهد هســتیم کــه اســتعدادهای 
برتــر مــا در کنکــور، اقبالشــان بــه ســمت 

ــت. ــدن اس ــم ش ــان و معل ــگاه فرهنگی دانش
ــی،  ــان تحول ــه جری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود: مســئله  ــان بســیار مهمــی اســت، اف جری
تحــول در آمــوزش عالــی، تحــول در ارکان 
از بخــش حکمرانــی و پایــه ســازی کشــور 

ــت. ــامی اس ــوری اس جمه

اصــول  گفــت:  همچنیــن  عموعابدینــی 
پایــداری یــک کشــور و توســعه پایــدار، مبتنــی 
بــر آمــوزش اســت و جریــان توســعه و جریــان 
پایــداری و عــزت و قــدرت مبتنــی بــر دانایــی 
اســت؛ محــور اساســی کــه دانشــگاه در تمــدن 

اســامی نقش آفرینــی می کنــد.

معــاون آموزشــی وزارت علــوم گفــت: مطابــق 
گــزارش و آمارهــا نقــش آفرینــی دانشــگاه در 
حــوزه جریــان تمــدن ســازی، پایه هایــش 
ریختــه شــده و مــا شــاهد ایــن جریــان 
ــی  ــد در برخ ــر می رس ــه نظ ــی ب ــتیم ول هس
ــت. ــذاری اس ــر ریل گ ــه تغیی ــاز ب ــها نی بخش

وی بــا بیــان اینکــه در بحــث بازگشــایی 
دانشــگاه هــا و مدیریــت کیفیــت آمــوزش 
دقیــق هســتیم  برنامه ریــزی  بــه  نیازمنــد 

ــد  ــی مانن ــوزش عال ــام آم ــره نظ ــزود: پیک اف
ــا  ــدام ه ــی ان ــه برخ ــت ک ــانی اس ــره انس پیک
بیــش از حــد رشــد کرده انــد و تعــادل ندارنــد. 
ــاوری  ــه فن ــوزش از جمل ــای آم ــه حوزه ه هم
ــد  آمــوزش محــور و آمــوزش فنــاور محــور بای

ــرد. ــکل گی ــادل ش ــورت متع ــه ص ب
بــه گفتــه معــاون آموزشــی وزارت علــوم 
ــات  ــوزش، از الزام ــی آم اصــاح نظــام حکمران

ــت. ــوزش اس ــوزه آم ــول در ح ــدی تح کلی

ــان اینکــه بحــث آمایــش  ــا بی ــه ب وی در ادام
آمــوزش عالــی ضــرورت کشــور اســت و ملــزم 
بــه اجــرای آن هســتیم افــزود: بحــث آمایــش 
در  ســاماندهی،  در  بایــد  عالــی  آمــوزش 
ــط  ــدی و ضواب ــه بن ــی، در رتب ــت گرای ماموری

ــود. ــی ش ــف اجرای مختل

عموعابدینــی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 
تلقــی از ســاماندهی آمــوزش عالــی بــه معنــای 
انحــال نیســت؛ نــوع حکمرانــی و مدیریــت آن 
بایــد بــه خوبــی شــکل گیــرد. زیــر نظام هــای 
فنــی حرفــه ای یــا مهارتــی بایــد همــه بــا هــم 
هماهنــگ شــوند و نیازهــای اســتان و منطقــه 

خــود را حــل کننــد.

ــی و  ــوم، حکمران ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
اســتقال دانشــگاه، نظــام پذیــرش، توجــه بــه 
نخبــگان، نیازمحــوری آموزش هــای مهارتــی و 
حرفــه ای و اســتادمحوری را از کلیــد واژه هــای 
طــرح تحــول دانســت و افــزود: از ســال آینــده 
ــه  ۲۰ درصــد از پذیــرش دانشــجویان دکتــرا ب

صــورت اســتاد محــوری اســت.

وی افــزود: در حــال تغییــرات در نظــام جامــع 
تخصیــص رشــته و نظــام جامــع پذیــرش 

ــتیم. ــجو هس دانش

ــال  ــه اقب ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل ــاون وزی مع
مــا در حــوزه علــوم پایــه بیشــتر خواهــد 
ــوم  ــان در عل ــگاه فرهنگی ــزود: دانش ــد، اف ش
در  آیین نامــه ای  و  نــدارد،  مشــکلی  پایــه 
ــاس آن از  ــر اس ــت و ب ــازی اس ــال آماده س ح
ــرش دانشــجو در رشــته های  ــده پذی ســال آین
ــی و  ــیمی، زیست شناس ــک، ش ــی، فیزی ریاض
ــگاه  ــن دانش ــتثنایی بی ــودکان اس ــوزش ک آم
فرهنگیــان و دانشــگاه های منطقــه برگــزار 

ــد. ــد ش خواه
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پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی 

آنچه خواهید خواند:
- ســخن رئیــس پژوهشــگاه علــوم و 
فنــاوری اطاعــات ایــران )ایرانــداک( 

دانشــجوی  جــذب  مجــوز   -
ــواد و  ــگاه م ــرای پژوهش ــی ب بین الملل

انــرژی صــادر شــد
ــگاه  ــزی پژوهش ــگاه مرک - آزمایش
ــمار  ــران در ش ــیمی ای ــر و پتروش پلیم
۲۰ مرکــز برتــر عضــو شــبکه فنــاوری 

ــو نان

محمد حسن زاده
رئیس پژوهشگاه

به نام خداوند جان آفرین 
حکیم سخن در زبان آفرین

اول مهــر بــرای همگان یــادآور روزهــای زیبای 
بازگشــایی مــدارس و تابــش نور معرفــت در دل 
مشــتاقان علــم و دانایــی اســت. دانش آمــوزان، 
معلمــان، خانواده هــا، دانشــجویان، اســاتید، 
ــوزش  ــا آم ــط ب ــان خــدوم مرتب تمامــی کارکن
در مــدارس و دانشــگاه ها مــاه مهــر را بــه 
منزلــه پایــان انتظــار بــرای لحظــه وصــال 
ــرای  ــده ب ــن روز فرخن ــد. ای ــی می پندارن دانای
ــران  ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن ــگاه عل پژوهش
)ایرانــداک( روز تولــد و بنیانگــذاری اســت. 
ــا ســالگرد تاســیس  تقــارن ایــن روز مبــارک ب
ایــن  بیــن  ناگسســتنی  ارتبــاط  ایرانــداک 
مجموعــه بــا ســازوکار آمــوزش، پژوهــش 
از  را  تعمیــق می بخشــد و آن  را  نــوآوری  و 
یــک روز عــادی خــارج کــرده و بــه روزی 
بــرای میثــاق مجــدد بــا علــم و دانایــی تبدیــل 
ــتفاده  ــت اس ــن فرص ــا دارد از ای ــد. ج می کن
کنــم و روز اول مهرمــاه، آغــاز ســال تحصیلــی 
نــو و ســالگرد تاســیس ایرانــداک را بــه تمامــی 
دانایــی،  و  علــم  اهالــی  و  ایرانیــان  آحــاد 
ــگران،  ــداران، پژوهش ــتادان، کتاب ــان، اس معلم
ــواده  ــات، و خان ــاوری اطاع ــوم و فن ــی عل اهال
ایرانــداک تبریــک و شــادباش عــرض کنــم و از 
خداونــد متعــال توفیــق خدمتگــزاری در مســیر 
ــور را  ــی کش ــاوری و آبادان ــم و فن ــعه عل توس

ــم.  ــالت نمای مس
ــه  ــروز ب ــن، ام ــابقه ای دیری ــا س ــداک ب ایران
درختــی تنومنــد و ســودمند در مجموعــه 
کل  و  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ــت  ــه از ظرفی ــت ک ــده اس ــل ش ــور تبدی کش
هــای فــراوان بــرای تســهیل رشــد و بالندگــی 
علــم، فنــاوری و نــوآوری در کشــور برخــوردار 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــروز ن ــداک ام ــت. ایران اس
ــر  ــون فک ــوان کان ــه عن ــه ب ــی بلک اداره اجرای
و نــوآوری بی پایــان؛ محــل خلــق و اشــاعه 
ــاوری  ــوم و فن ــوزه عل ــرفته در ح ــش پیش دان
ــم و  ــاق عل ــری اخ ــگاه راهب ــات؛ و جای اطاع
ــه  ــت بی وقف ــد. فعالی ــت می کن ــاوری فعالی فن
اعضــای هیــات علمــی و کارشناســان توانمنــد و 
دلســوز در ســه پژوهشــکده »علــوم اطاعــات«، 
»فنــاوری اطاعــات«، و »جامعــه و اطاعــات«؛ 
و »معاونــت اطاعــات علــم و فنــاوری ایــران« 

ــان  ــل را نمای ــم و عم ــاز از عل ــی کارس ترکیب
ســاخته اســت. اعضــای هیــات علمــی، مدیــران 
و کارشناســان ایــن پژوهشــگاه نــه تنهــا وظیفه 
یــک مجموعــه علمــی و پژوهشــی را بــه نحــو 
ــی  ــالت مل ــانند، رس ــام می رس ــه انج احســن ب
ــه و  ــاعه پایان نام ــازماندهی و اش ــردآوری، س گ
ــل و  ــی در داخ ــگاهیان ایران ــاله های دانش رس
ــه انجــام  ــی ب ــه خوب ــز ب خــارج از کشــور را نی

می رســانند. 
در بخــش پژوهــش و نــوآوری، مشــارکت 
و  اطاعــات  فنــاوری  و  علــوم  پیشــبرد  در 
توســعه فناوری هــای نوظهــور در ســرلوحه 
و  گرفتــه  قــرار  پژوهشــگاه  فعالیت هــای 
ــد  ــن مانن ــکاش مســتمر در زمینه هــای نوی کن
داده،  فنــاوری  و  علــوم  دیجیتــال،  تحــول 
عامل هــای هوشــمند، رایانــش لبــه ای، رایانــش 
کوانتومــی، ارتباطــات نســل نــو، خودکارســازی 
بلــوک،  زنجیــره  روبوتیــک،  بــر  مبتنــی 
ــری  ــی، یادگی ــواد اطاعات ــیاء، س ــت اش اینترن
عمیــق، مدیریــت مبتنــی بــر داده و نظایــر آن 
ــه عنــوان بخــش جدایــی ناپذیــر پژوهش هــا  ب
ــر  ــی ب ــادل مبتن ــاد تع ــت. ایج ــده اس در آم
ــردی و  ــادی، کارب ــای بنی ــن پژوهش ه ــاز بی نی
ــی قلمــداد  ــت اصل ــوان اولوی ــه عن توســعه ای ب
می شــود. ایجــاد و توســعه ارتبــاط ســازنده بــا 
ــای  ــایی نیازه ــتگاه ها و شناس ــازمان ها، دس س
ــای  ــت در راس برنامه ه ــه، صنعــت و دول جامع
پژوهشــی و توســعه ای پژوهشــگاه قــرار گرفتــه 
بخــش  نیازهــای  بــه  پاســخگویی  اســت. 
اجرایــی ایرانــداک بــه ویــژه در ارتقــای ابزارهــا 
و دســتیابی بــه ســامانه یکپارچــه، هوشــمند و 
پویــا بــه صــورت ویــژه مــورد توجــه و اهتمــام 
ــر  ــای بی نظی ــت ه ــگاه از ظرفی ــت. پژوهش اس
بــرای انجــام ماموریت هــا و توســعه دایــره 

ــت. ــوردار اس ــذاری برخ اثرگ
در بخــش ماموریــت اجرایــی ملــی، طبــق 
قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه 
آثــار علمــی مصــوب مجلــس شــورای اســامی، 
ســنگین  و  حســاس  مســئولیت  ایرانــداک 
ثبــت، ســازماندهی و همانندجویــی را برعهــده 
گرفتــه اســت. اجــرای ایــن مســئولیت نیازمنــد 
محتــوای  کارآمــد،  فنــی  زیرســاخت های 
علمــی جامــع، و ســامانه های هوشــمند چابــک 
اســت. ارتقــای نفــوذ قانــون و اجــرای دقیــق و 
ــاخت ها  ــازی زیرس ــد بهس ــش آن نیازمن اثربخ
ــی،  ــای فن ــار قابلیت ه ــت. در کن و سامانه هاس
ــی  ــیار باالی ــت بس ــوا از اهمی ــت محت جامعی
ــاق  ــئولیت اخ ــام مس ــت. انج ــوردار اس برخ
علمــی از ســوی دانشــگاه هــا و نهادهــای 
ــار علمــی اعــم از کتــاب،  ــق آث ــا خل مرتبــط ب
اختراعــات  مســتندات  رســاله،  پایان نامــه، 
ــت  ــل جه ــن کام ــذاری مت ــاالت در واگ و مق
توســعه پوشــش همانندجویــی ضــروری اســت. 

در ایــن مســیر الزم اســت بازنگری هــای مــورد 
نیــاز در عرصــه قوانیــن و مقــررات، فرایندهــا و 
رویکردهــا صــورت پذیــرد. ایرانــداک بــه عنوان 
یــک عامــل فعــال و مشــارکت جــو در ایجــاد 
ــر بســتر ظرفیت هــای قوانیــن و  هــم افزایــی ب
ــازمان های مســئول باالدســتی و  ــررات و س مق
افزایــش ضریــب نفــوذ قانــون و توســعه اخــاق 

ــد.  ــاش می کن ــاوری ت ــم و فن عل
ــش از  ــا بی ــه ب ــورت روزان ــه ص ــداک ب ایران
ــی  ــر آی پ ــی ب ــده مبتن ــزار بازدیدکنن ۳۰ ه
پایان نامــه/  عنــوان   ۲۰۰ ثبــت  وبــگاه،  در 
رســاله، همانندجویــی تــا ۱۵۰۰ پایان نامــه/ 
ــرگ  ــون ب ــن ۸۰ میلی رســاله/ پیشــنهاده از بی
ســند علمــی و ۸۷۰ هــزار مــدرک علمــی، 
و  پژوهــش  پیشــینه  بررســی  مــورد   ۴۶۰
بــه  نفــر  از ۱۴۰۰  بیــش  بــه  پاســخگویی 
و  الکترونیکــی  نامــه  تلفنــی،  شــیوه های 
ــه  ــل بی وقف ــرای تعام ــی ب ــه محل ســامانه ای، ب
ــده  ــل ش ــا دانشــگاهیان و پژوهشــگران تبدی ب
اســت. هرکــدام از دانشــجویان، اعضــای هیــات 
ــگران در  ــگان و پژوهش ــش آموخت ــی، دان علم
طــول حیــات علمــی خــود بارهــا بــا ایرانــداک 
تعامــل می کننــد. مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم 
ــه یادماندنــی و ارزش  ــه ای جــذاب، ب کــه تجرب
آفریــن بــرای ایــن قشــر فرهیختــه در راســتای 
توســعه علــم و فنــاوری فراهــم کنیــم. مــا بــه 
دنبــال تســهیل فراینــد پژوهــش اخاق-محــور 
از طریــق همکاری هــای نهــادی و فراینــدی 
هســتیم تــا بتوانیــم آن را بــه مثابــه یــک امــر 
ــم و  ــه در ســاختارهای عل دانشــگاهی و فناوران
ــن رســالت  ــم. انجــام ای ــه کنی ــاوری نهادین فن
نیازمنــد همــکاری و همیــاری اســت. ایرانــداک 
ــرر  ــدازه مق ــول در ان ــه مح ــام وظیف ــه انج ب
بســنده نکــرده بلکــه بــه مثابــه راهبــری امیــن 
و قابــل اعتمــاد درایــن مســیر اقــدام می کنــد. 
و  دانشــگاه ها  پیــش  از  بیــش  همــکاری 
ــای  ــایر نهاده ــی، و س ــوزش عال ــات آم موسس
مرتبــط بــا علــم و فنــاوری در ایــن مســیر بــه 
تســریع و تدقیــق امــور کمــک شــایانی خواهــد 

کــرد. 

علــوم،  وزارت محتــرم  دلســوزانه  حمایــت 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــاوری و نهاده ــات و فن تحقیق
ــی و  ــه دلگرم ــگاه مای ــای پژوهش ــت ه ماموری
ــن  ــی ای ــو و متعال ــه جل پیشــران حرکــت رو ب
مجموعــه ملــی اســت. خانــواده ایرانــداک 
ــوان  ــام ت ــا تم ــتیبانی ها ب ــت پش ــه پاسداش ب
ــزون  ــای روزاف ــا و ارتق ــق برنامه ه ــرای تحق ب
ــتر  ــا بس ــد ت ــاش می کن ــات ت ــت خدم کیفی
ــاوری  ــش و فن ــعه پژوه ــرای توس ــبی ب مناس
بــرای پژوهشــگران و فنــاوران کشــور عزیزمــان 
و  علــوم  اخاقــی  کاربســت  و  آورد  فراهــم 

ــد.  ــج نمای ــات را تروی ــاوری اطاع فن

سخن رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ایران )ایرانداک( 
به مناسبت سالگرد تاسیس ایرانداک

دانشگاه های برگزیده در همانندجویی پایان نامه ها، رساله ها، و پیشنهاده ها اعام شدند
بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
ــة  ــر پای ــران«، ب ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن عل
قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة 
ــس  ــال ۱۳9۶ مجل ــوب س ــی )مص ــار علم آث
شــورای اســامی( و آیین نامــة اجرایــی آن 
ــران(؛ همــة  )مصــوب ســال ۱۳9۸ هیئــت وزی
مؤسســه های  و  پژوهشــگاه ها،  دانشــگاه ها، 
ــور  ــاوری کش ــی، و فن ــی، پژوهش ــوزش  عال آم
بایــد تمام متــن پیشــنهاده ها )پروپوزال هــا( 

)پارســاهای(  رســاله های  و  پایان نامه هــا  و 
تحصیــات  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
تکمیلــی خــود را کــه بــدون طبقه بنــدی 
هســتند، در ســامانه های پژوهشــگاه علــوم 
)ایرانــداک(  ایــران  اطاعــات  فنــاوری  و 
همانندجویــی و ثبــت کننــد. بــرای انجــام 
ــو«  ــامانة »همانندج ــداک س ــون، ایران ــن قان ای
 TIK.IRANDOC.AC.IR نشــانی  در  را 
بــا پشــتوانة روزافــزوِن تمام متــن بیــش از 

ــزار  ــش از 9۰ ه ــا، بی ــوان پارس ــزار عن ۴۳۵ ه
ــترس  ــه در دس ــزار مقال ــنهاده، و ۳۰۰ ه پیش
همــة دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور 
گــذارده اســت کــه اکنــون بیــش از ۴۰ هــزار 
اســتاد و ۲۸۱ هــزار دانشــجو در آن عضــو 

ــتند.  هس
۱۴۰۰؛  ســال  دوم  ماهــة  شــش  در 
دانشــگاه های تهــران، صنعتــی اصفهــان، و 
ــا ســوم  فردوســی مشــهد رتبه هــای نخســت ت
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ــد. جــدول  ــه دســت آورده ان ــی را ب همانندجوی
ــی را  ــت های همانندجوی ــمار درخواس ــر ش زی

ــد. ــان می ده ــت نش ــگاه نخس ــرای ۱۰ دانش ب

ده دانشگاه دارای بیشترین درخواست همانندجویی در شش ماهة دوم سال ۱4۰۰

دانشگاهرتبه
شمار 

درخواست های 
همانندجویی

10.641تهران 1
5.043صنعتی اصفهان2
4.686فردوسی مشهد3
3.587مازندران 4
3.406تربیت مدرس 5
3.286شیراز6
2.891الزهرا )س(7
1.831بین المللی امام رضا )ع(8
1.757پیام نور . مرکز تهران جنوب9

1.633پیام نور استان البرز10

ــامانة  ــو س ــی عض ــریه های علم ــان نش در می
همانندجــو؛ نشــریة هویــت شــهر، نشــریة 
ــی حقــوق اســامی، و نشــریه های  ــه و مبان فق
ــای  ــام حســین )ع(؛ رتبه ه ــع ام دانشــگاه جام
ــش  ــی و همای ــوم همانندجوی ــا س ــت ت نخس
ملــی پژوهش هــای نویــن دانشــگاهی در هنــر، 
ــی  ــی مهندس ــرۀ مل ــران؛ کنگ ــاری، و عم معم

ــرۀ  ــهند؛ و کنگ ــی س ــگاه صنعت ــراِن دانش عم
دانشــگاه شــیراز  ملــی مهندســی عمــران 
نیــز در میــان همایش هــای عضــو ســامانة 
ــی را  ــة همانندجوی ــن رتب ــو، باالتری همانندج
ــت  ــه دس ــال ۱۴۰۰ ب ــة دوم س ــش ماه در ش

ــد. آورده ان

دانشگاه های برگزیده در ثبت پایان نامه ها، رساله ها، و پیشنهاده ها اعام 
شدند

ثبــت  در  برگزیــده  دانشــگاه های 
در  پیشــنهاده ها  و  رســاله ها،  پایان نامه هــا، 
ــدند. ــام ش ــال ۱۴۰۰ اع ــة دوم س ــش ماه ش

بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
ــة  ــر پای ــران« ب ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن عل
قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة 
ــس  ــال ۱۳9۶ مجل ــوب س ــی )مص ــار علم آث
شــورای اســامی( و آیین نامــة اجرایــی آن 
)مصــوب ســال ۱۳9۸ هیئــت وزیــران(؛ همــة 
مؤسســه های  و  پژوهشــگاه ها،  دانشــگاه ها، 
ــور  ــاوری کش ــی، و فن ــی، پژوهش ــوزش  عال آم
بایــد تمام متــن پیشــنهاده ها )پروپوزال هــا( 
)پارســاهای(  رســاله های  و  پایان نامه هــا  و 
تحصیــات  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
تکمیلــی خــود را کــه بــدون طبقه بنــدی 

هســتند، در ســامانه های پژوهشــگاه علــوم 
)ایرانــداک(  ایــران  اطاعــات  فنــاوری  و 

ــد.  ــت کنن ــی و ثب همانندجوی
بــرای انجــام ایــن قانــون، ایرانــداک »ســامانة 
ــنهاده«  ــاله، و پیش ــه، رس ــت پایان نام ــی ثب مل
 SABT.IRANDOC.AC.IR را در نشــانی
ــة  ــش ماه ــه در ش ــت ک ــرده اس ــدازی ک راه ان
ــا  ــه ب ــم ۴۵۵ مؤسس ــال ۱۴۰۰ روی ه دوم س
ــزار  ــه ۵۷ ه ــک ب ــته  و نزدی ــکاری داش آن هم
پارســا و بیــش از ۳۱ هــزار پیشــنهاده را در آن 

ــد.  ــت کرده ان ثب
ــا را  ــت پارس ــار ثب ــز آم ــر نی ــای زی جدول ه
در هــر منطقــة آمایــش آمــوزش عالــی، بــرای 
ــان  ــرد نش ــترین عملک ــا بیش ــگاه ب ــج دانش پن

می دهنــد.

دانشگاه هاي دارای بیشترین ثبت پارسا در شش ماهة دوم سال ۱4۰۰ در مناطق ده گانة 
آمایش آموزش عالی

منطقة
آمایش

شمار ثبت دانشگاهرتبه
پارسا

۱

۱.۳۷۱شهید بهشتی۱

۱.۲۴۷پیام نور استان تهران۲

۱.۱۲۱عامه طباطبائی ۳

۱.۱۱9تربیت مدرس۴

۱.۰۰۱علم و صنعت ایران۵

۲

۳.۳۴۵آزاد اسامی . واحد رشت ۱

۶۵۵مؤسسة آموزش عالی فروردین . قائمشهر۲

۶۳۲آزاد اسامی . واحد بین المللی بندر انزلی۳

۶۱9مازندران۴

۶۰۱گیان۵

۳

۱.۴۱۷تبریز۱

۸۰۰ارومیه۲

۴۵۶محقق اردبیلی ۳

۴۰۲زنجان۴

۲۷۱شهید مدنی آذربایجان۵

۴

۶۱۷جامعه المصطفي العالمیه ۱

۴۲۳قم ۲

۴۰۵بوعلی سینا۳

۳۸۵ادیان و مذاهب۴

۳۵۲بین المللي امام خمیني۵

۵

۴9۸رازي ۱

۵۰۴کردستان ۲

۲99لرستان۳

۲۲۷ایام۴

۲۲۶پیام نور استان کرمانشاه۵

۶

۶۷9اصفهان ۱

۶۴۰یزد ۲

۴۱۶صنعتي اصفهان ۳

۳9۲پیام نور استان اصفهان۴

۳۲۵کاشان۵

۷

۲.۰۴۴شیراز ۱

۳۷۴آزاد اسامی . واحد مرودشت۲

۲۰۲آزاد اسامی . واحد گچساران۳

۱۴۶پیام نور استان فارس۴

۱۲۴خلیج فارس۵
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منطقة
آمایش

شمار ثبت دانشگاهرتبه
پارسا

۸

۵۵۲شهید باهنر کرمان ۱

۴۵۴سیستان و بلوچستان۲

۷99آزاد اسامی . واحد بندرعباس۳

۱۸۰هرمزگان۴

۱۷۱زابل۵

9

۱.۲۰۵فردوسي مشهد۱

۱.۰۶۶پیام نور استان سمنان۲

۵۲۲سمنان۳

۴۱۲بین المللی امام رضا )ع(۴

۳۱9صنعتي شاهرود۵

۱۰

۵۸9شهید چمران اهواز۱

۱۸۰علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۲

۱۵۸پیام نور استان خوزستان۳

۵9صنعتی جندی شاپور دزفول۴

۴۶علوم و فنون دریایی خرمشهر۵

دانشگاه هاي دارای بیشترین ثبت پیشنهاده در شش ماهة دوم سال ۱4۰۰ در مناطق 
ده گانة آمایش آموزش عالی 

منطقة
آمایش

شمار ثبت دانشگاهرتبه
پیشنهاده

۱

۱.۳۴۲تربیت مدرس ۱
۱.۳۲۵شهید بهشتي۲
۳۱۵الزهرا )س(۳
۲۵۳هنر تهران۴

۲۰۱خاتم۵

۲

۶۰9گلستان۱
۴۵۸آزاد اسامی . واحد بین المللی بندر انزلی۲
۴۲۵مازندران۳
۳۶۴صنعتي نوشیرواني بابل۴

۳۲۷پیام نور استان مازندران۵

۳

۱.۱۴۰تبریز۱
۷۵۴محقق اردبیلی۲
۶۳9ارومیه۳
۳۷۵زنجان۴

۲۲۶صنعتی سهند۵

۴

۴۲۳قم ۱
۳۱۰اراک۲
۳۰۲بوعلی سینا۳
۱۵۵پیام نور استان همدان۴
۱۱۳دانش البرز۵

۵

۵۲۵رازي ۱
۲9۶پیام نور استان کرمانشاه۲
۲۳۲ایام۳
۱۵۸کردستان۴

۱۳۵باختر ایام۵

منطقة
آمایش

شمار ثبت دانشگاهرتبه
پیشنهاده

۶

۷۴۳اصفهان۱
۵99یزد۲
۳۴9علم و هنر یزد۳
۳۳۴کاشان۴
۲۰۷پیام نور استان اصفهان۵

۷

۲۲۰پیام نور استان فارس۱
۱۵۸خلیج فارس۲
۱۴۳صنعتي شیراز۳
۱۰۷خرد بوشهر۴
۷۵زند شیراز۵

۸

۴۵۷سیستان و بلوچستان۱
۱۶۸پیام نور استان هرمزگان۲
۱۵۳زابل۳
۱۲۶تحصیات تکمیلی صنعتی... کرمان۴
۱۰۰هرمزگان۵

9

۱.۳۵۸فردوسی مشهد۱
۴۴۵بین المللی امام رضا )ع(۲
۴۴۲سمنان۳
۳۶۸پیام نور استان سمنان۴
۱۷9حکیم سبزواري۵

۱۰

۱۴۱علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  ۱
۵۷پیام نور استان خوزستان۲
۴9علوم و فنون دریایي خرمشهر۳
۴۵صنعتي جندي شاپور دزفول۴
۳۵صنعت نفت۵

عملکرد ایرانداک در سال ۱4۰۰ منتشر شد
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گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ایران )ایرانداک( در 
سال ۱4۰۰ در پنج بخش منتشر شد.

بهبود جایگاه جهانی ایران در شاخص های علم، فناوری، و نوآوری

بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
ــال  ــران«، در س ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن عل
ــون و  ــک میلی ــا ی ــج« ب ــگاه »گن ــته، پای گذش
ــر،  ۳۸۳ هــزار رکــورد، ۵۲۸ هــزار و ۳۸۱ کارب
ــار  ــد، و چه ــزار بازدی ــون و ۱۲۵ ه ــه میلی س

ــت. ــته اس ــه، داش ــزار و ۴۱۰ کاوش روزان ه
 ۳۵9 روزانــه   ،۱۴۰۰ ســال  در  همچنیــن 
ــنهاده  ــاله(، ۱۵۱ پیش ــه و رس ــا )پایان نام پارس
ایرانــی  دانش آموختــگان  پارســای   ۱,۷ و 
ــه  ــکاری ۶۲۷ موسس ــا هم ــور ب ــرون از کش بی
ثبــت  ملــی  ســامانه  در  آموزش عالــی 
پایان نامــه، رســاله، و پیشــنهاده بارگــزاری 

ــت. ــده اس ش
افزودنــی اســت هشــت کتــاب، ۵۳ مقالــه 
نشــریه، ســه مقالــه در همایــش ملــی، و چهــار 
ــی در ســال گذشــته  ــش جهان ــه در همای مقال

پژوهشــی  طــرح  چهــار  و  شــده  منتشــر 
ــازمانی  ــی س ــرح پژوهش ــور و ۲۵ ط تقاضامح

ــت. ــه اس ــان یافت پای
ــته، ۱۱۵ دوره  ــال گذش ــت در س ــی اس گفتن
ــر  ــرای بیــش از دو هــزار دانش پذی آموزشــی ب

ــداک برگــزار شــده اســت. در ایران
ــه ذکــر اســت گــزارش عملکــرد ســال  الزم ب
ــات  ــاوري اطاع ــوم و فن ــگاه عل ۱۴۰۰ پژوهش
ایــران بــه پنــج ماموریــت بنیادیــن ایرانــداک؛ 
پژوهــش، مدیریــت اطاعــات علــم و فنــاوری، 
آمــوزش، همــکاری و هماهنگــی، و پشــتیبانی 
ــه  ــاوری پرداخت ــم و فن ــت گذاری عل از سیاس
ــزارش  ــن گ ــای ای ــل و داده نم ــن کام ــه مت ک
ــانی YUN.IR/IRANDOC۱۱۷ در  در نش

دســترس همــگان اســت.

ــگاه  ــای ۲۰۲۱«، جای ــزارش »نم ــة گ ــر پای ب
ایــران در بیشــتر شــاخص های جهانــی در 
ــت. ــه اس ــود یافت ــادی بهب ــال ۲۰۲۱ می س

بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
ــداک،  ــران« ایران ــاوری اطاعــات ای ــوم و فن عل
ــای  ــوان »نم ــا عن ــود ب ــر خ ــن اث در تازه تری
۲۰۲۱: جایــگاه علــم، فنــاوری، و نــوآوری 
ــادی«  ــال ۲۰۲۱ می ــان در س ــران در جه ای
ــران  ــی ای ــگاه جهان ــزارش جای ــش و گ ــه پای ب
علــم،  شــاخص های  کلیدی تریــن  در 
فنــاوری، و نــوآوری پرداختــه اســت. ایــن 
داده هــای ســامانة  از  بهره بــرداری  بــا  اثــر 
ــران در  ــوآوری ای ــاوری، و ن ــم، فن ــگاه عل »جای
NEMA.IRANDOC.( )نمــا(«  جهــان 

پایــة  بــر  اســت.  تنظیــم شــده   )AC.IR
ــران در  ــگاه ای ــای ۲۰۲۱«، جای ــزارش »نم گ
ــال ۲۰۲۱  ــی در س ــاخص های جهان ــتر ش بیش

ــت. ــه اس ــود یافت ــادی بهب می
ــال ۲۰۲۱  ــا«، در س ــای »نم ــة داده ه ــر پای ب
ــی  ــوزش عال ــادی، شــمار مؤسســه های آم می
ایــران در بیشــتر نظام هــای فراگیــر رتبه بنــدی 
جهانــی افزایــش یافتــه اســت )تایمــز: ۵۸ 
ــو. اس.:  مؤسســه؛ شــانگهای: ۱۱ مؤسســه؛ کی
شــش مؤسســه؛ یــورپ: ۵9 مؤسســه؛ الیــدن: 
ــه؛  ــک: ۳۰ مؤسس ــی ـ رن ــه؛ یومالت ۳۶ مؤسس
تایــوان: ۱۲ مؤسســه؛ یو.اس.نیوز: ۴۴ مؤسســه؛ 
ســکیمگو: ۱۶۱ مؤسســه؛ راوند: ۱۲ مؤسســه؛ و 
ــن،  ــر ای ــزون ب گرین متریــک: ۴۲ مؤسســه(. اف
ــران در  ــی ای ــوزش عال ــمار مؤسســه های آم ش
ــز افزایــش  نظام هــای موضوعــی رتبه بنــدی نی
ــان  ــه ها در می ــن مؤسس ــی از ای ــه و برخ یافت
۱۰۰ مؤسســه و حتــی ۱۰ مؤسســة برتــر 
جهــان هســتند. نــام مؤسســه های ایرانــی 
در رتبه بندی هــای موضوعــی »تایمــز« ۱۴۶ 
بــار، در »شــانگهای« ۱۶۳ بــار، در »کیــو. 
اس.« ۵۴ بــار، در »دانشــگاه ملــی تایــوان« 
بــار  نیــوز« ۲۴۶  بــار، و در »یــو. اس.   ۸۵
موضوعــی  رتبه بندی هــای  در  آمده انــد. 
»شــانگهای«، »تایــوان«، و »یو.اس.نیــوز« نیــز 
ــان ۱۰۰  ــی در می ــة ایران ــش از ۱۰ مؤسس بی
مؤسســة برتــر جهــان هستند.شــمار انتشــارات 
ایــران در نمایه نامه هــای اســتنادی جهانــی، 
یعنــی »واس« و »اســکوپوس« در ســال ۲۰۲۱ 
میــادی افزایــش یافته اســت. در ســال ۲۰۲۱، 
ــگاِه ۱۶ جهــان در »واس« و ۱۵  ــران در جای ای
جهــان در »اســکوپوس« و نخســِت منطقــه در 
هــر دو نمایه نامــه از دیــدگاه شــمار انتشــارات 

شــمار  دیــدگاه  از  ایــران  جایــگاه  اســت. 
ــار( نیــز بهبــود  اســتنادها )ســنجة کیفیــت آث
یافتــه اســت. شــاخص »اچ« ایــران هــم رشــد 
داشــته و در ســال ۲۰۲۱ میــادی در جایــگاه 
ــی  ــا پیش بین ــازگار ب ــه س ــوده ک ــان ب ۴۰ جه
قانــون برنامــه اســت. افــزون بــر ایــن، جایــگاه 
ــای  ــار مقاله ه ــدگاه انتش ــران از دی ــی ای جهان
ــه  ــه و ب ــود یافت ــز بهب »داغ« و »پراســتناد« نی
ــت. در  ــان اس ــة ۱۷ و ۲۴ جه ــب در رتب ترتی
رتبه بنــدی کشــورهای »نیچــر ایندکــس« نیــز 
ــه  ــه منطق ــان و س ــگاه ۳۶ جه ــران در جای ای

اســت.
کــه  می دهنــد  نشــان  »نمــا«  داده هــای 
جایــگاه جهانــی ایــران از دیــدگاه نیــروی 
در  انســانی  اســتعداد  و  پژوهــش  انســانی 
ســال ۲۰۲۱ میــادی رو بــه رشــد بــوده 
اســت. شــمار پژوهشــگران ایرانــی در شــاخص 
»پژوهشــگران پراســتناد« از هشــت بــه ۱۵ 
پژوهشــگر در ســال ۲۰۲۱ رســیده اســت. 
ــی  ــاخص جهان ــران در »ش ــی ای ــگاه جهان جای
نــوآوری« بهبــود یافتــه و از رتبــة ۶۷ در ســال 
ــه رتبــة ۶۰ در ســال ۲۰۲۱ میــادی  ۲۰۲۰ ب
رســیده اســت. جایــگاه جهانــی ایــران در 
زمینــة فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات نیــز در 
ســال ۲۰۲۱ بهبــود یافتــه اســت. در »شــاخص 
پلــه   ۳۸ بــا  ایــران  اینترنــت«  کاربــران 
پیشــرفت بــه جایــگاه ۵۰ جهــان دســت یافتــه 
ــی  ــاخص آمادگ ــران در »ش ــگاه ای ــت. جای اس
ــان اســت. ــر و ۷9 جه ــدون تغیی شــبکه ای« ب

ــاوری، و  ــم، فن ــش عل ــاخص های پای ــة ش هم
ــای ۲۰۲۱:  ــاب »نم ــا« در کت ــوآوری در »نم ن
ــران در  ــوآوری ای ــاوری، و ن ــم، فن ــگاه عل جای
ــردآوری  ــادی« گ ــال ۲۰۲۱ می ــان در س جه
تمام متــن  الکترونیکــی  نســخة  شــده اند. 
ــد yun.ir/irandoc۱۱۵ در  ــر در پیون ــن اث ای

ــت. ــترس اس دس

۱۱ مؤسسة ایرانی در میان برترین های جهان در نظام رتبه بندی شانگهای 
جای گرفتند

بــر پایــة گــزارش ســال ۲۰۲۲ میــادی نظــام 
رتبه بنــدی علمــی دانشــگاه های جهــان یــا 
ــان  ــی در می ــة ایران ــانگهای«، ۱۱ مؤسس »ش

ــان هســتند.  ــر جه ۱۰۰۰ مؤسســة برت
بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه علوم 
ایــران« دانشــگاه های  و فنــاوری اطاعــات 
»تهــران« و »علــوم پزشــکی تهــران« در میــان 
ــت  ــگاه های »تربی ــر و دانش ــة برت ۵۰۰ مؤسس
مــدرس«، »صنعتــی امیرکبیــر«، »صنعتــی 
ــتی«،  ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــریف«، »عل ش
»علــم و صنعــت ایــران«، »علــوم پزشــکی 
مشــهد«، »فردوســی مشــهد«، »علــوم پزشــکی 
ایــران« و »تبریــز« نیــز در میــان ۵۰۱ تــا 

ــد. ــای گرفته ان ــان ج ــر جه ــة برت ۱۰۰۰ مؤسس
»شــانگهای«  جهانــی  رتبه بنــدی 
ــة  ــر پای ــان را ب ــرو در جه ــه های پیش مؤسس
ارزیابــی می کنــد.  کلیــدی  شــش ســنجة 
ــا  ــل« ی ــزۀ »نوب ــدۀ جای ــگان برن دانش آموخت
مــدال »فیلــدز« )۱۰ درصــد امتیــاز(، اعضــای 
هیئــت علمــی برنــدۀ جایــزۀ »نوبــل« یــا مــدال 
ــگران  ــاز(، پژوهش ــد امتی ــدز« )۲۰ درص »فیل
پراســتناد در زمینه هــای گوناگــون علمــی 
)۲۰ درصــد امتیــاز(، انتشــارات در نشــریه های 
ــاز(،  ــد امتی ــر« )۲۰ درص ــاینس« و »نیچ »س
علــوم  اســتنادی  نمایه هــای  در  انتشــارات 
و علــوم اجتماعــی )۲۰ درصــد امتیــاز(، و 
ــی )۱۰  ــت علم ــای هئی ــرد اعض ــرانة عملک س
ــن  ــی در ای ــنجه های ارزیاب ــاز( س ــد امتی درص
ــک،  ــدول ی ــتند. در ج ــدی هس ــام رتبه بن نظ
مؤسســه های  جهانــی  و  ملــی  رتبه هــای 
در  آنهــا  امتیــاز  دو،  جــدول  در  و  ایرانــی 

ســنجه های گوناگــون آمــده اســت.
جدول ۱. رتبة مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی »شانگهای« در سال ۲۰۲۲ میادی 

رتبۀ جهانیرتبۀ ملینام مؤسسه

301-1400دانشگاه تهران

401-2500دانشگاه علوم پزشکی تهران

501-3600دانشگاه تربیت مدرس
601-4700-5دانشگاه صنعتی امیرکبیر
601-4700-5دانشگاه صنعتی شریف

701-6800دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

801-7900-8دانشگاه علم و صنعت ایران

801-7900-8دانشگاه علوم پزشکی مشهد
901-91000-11دانشگاه فردوسی مشهد

901-91000-11علوم پزشکی ایران
901-91000-11دانشگاه تبریز

جدول ۲. امتیاز مؤسسه های ایرانی در سنجه های ارزیابی نظام رتبه بندی »شانگهای«
 در سال ۲۰۲۲ میادی

نام 
مؤسسه

امتیاز در سنجه های گوناگون

دانش آموختگان
اعضای

هیئت 
علمی

پژوهشگران

پراستناد

ساینس

و نیچر
انتشارات

سرانه

عملکرد

دانشگاه 
۱۱.9۰.۰9.۷۳.۵۴۵.۰۱9.۶تهران

دانشگاه 
علوم پزشکی 

تهران
۰.۰۰.۰۶.۸۳.۵۳9.۰۱۶.۶

دانشگاه 
تربیت 

مدرس
۰.۰۰.۰۶.۸۳.۵۳۲.۴۱۳.9

دانشگاه 
صنعتی 
امیرکبیر

۰.۰۰.۰9.۷۰.۰۳۰.۳۱۳.۳

دانشگاه 
صنعتی 

شریف
۱۵.۱۰.۰۰.۰۲.9۲۷.۸۱۲.۵

دانشگاه 
علوم پزشکی 

شهید 
بهشتی

۰.۰۰.۰۰.۰۲.9۳۲.۱۱۳.۴
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بــر پایــة گــزارش ســال ۲۰۲۲ میــادی 
 Harvard« »شــانگهای«،  رتبه بنــدی 
 Stanford« پیشــگام اســت و »University

 University«، »Massachusetts

 Institute of Technology«،
 »University of Cambridge«،
 »University of California,
 Berkeley«، »Princeton University«،
 »University of Oxford«، »Columbia

 University«، »California Institute
 University of« و   ،»of Technology

ــا دهــم هســتند. Chicago« در جایــگاه دوم ت

ــران  ــاوری اطاعــات ای ــوم و فن پژوهشــگاه عل

)ایرانــداک( بــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی 
حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم، 
ــا در  ــد ت ــور می کوش ــوآوری کش ــاوری، و ن فن
مأموریت هایــش  بــا  پیونــد  در  زمینه هــای 
بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای 
درســت و کارآمــد یــاری رســاند. گــزارش 
ــم،  ــگاه عل ــامانة جای ــارات س ــش رو از انتش پی
فنــاوری، و نــوآوری ایــران در جهــان )نمــا( کــه 
ــاخص  ــوِن 9۰ ش ــزارِش پیرام ــش و گ ــه پای ب
ــای  ــی در حوزه ه ــاد جهان ــون از ۵۵ نه گوناگ
علــم، فنــاوری، و نــوآوری می پــردازد و در 
نشــانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در 

ــت. ــگان اس ــترس هم دس

رییس ایرانداک:
پژوهشگاه علوم  و فناوری اطاعات نماد رشد و بلوغ علمی ایران است

رییــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات 
ایــران )ایرانــداک( گفــت: ایــن پژوهشــگاه 
ــه دارد، یــک  ماهیتــی منحصربه فــرد و چندگان
ــاد رشــد و  ــه نم ــه ب ــخ اســت ک مســیر و تاری

ــت.  ــده اس ــدل ش ــران ب ــی ای ــوغ علم بل
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه   
ــوم و  ــگاه عل ــل از پژوهش ــه نق ــوم ب وزارت عل
ــم  ــم تکری ــران، در مراس ــات ای ــاوری اطاع فن
ــر ســیروس علیدوســتی، رییــس پیشــین  دکت
ایــن پژوهشــگاه و معارفــه دکتــر محمــد 
ــور  ــا حض ــه ب ــد ک ــس جدی ــن زاده، ریی حس
و  پژوهشــی  معــاون  دکترپیمــان صالحــی، 
دبیــرکل شــورای عالی علــوم، تحقیقــات، و 
ــدای  ــن در ابت ــد، همچنی ــزار ش ــاوری برگ فن
ــن مراســم علیدوســتی گــزارش عملکــرد 9  ای

ــرد. ــریح ک ــگاه را تش ــاله پژوهش س
حســن زاده نیــز گفــت: علــوم و فنــاوری 
ــتر  ــردن بیش ــل ک ــوی متص ــه س ــات ب اطاع
برداشــتن  میــان  از  و  درنوردیــدن  جهــان، 
مرزهــای فیزیکــی، ســاخت فضاهــای مجــازی 
مــوازی و توســعه ســیطره آن در تمام شــئونات 

انســان ها حرکــت می کنــد. زندگــی 
علــوم و فنــاوری اطاعــات بــه تعیین گــر 

ــت ــده اس ــل ش ــی تبدی ــم حاکمیت مه
وی بــه وضعیــت اســتفاده از اینترنــت در 
ــاوری  ــه داد: علوم وفن ــت و ادام ــان پرداخ جه
ــی و  ــم حاکمیت ــر مه ــه تعیین گ ــات ب اطاع
ــاد  ــه اقتص ــت در عرص ــل رقاب ــران بی بدی پیش
تبدیــل شــده اســت. امــروزه مفاهیمــی ماننــد 
تحلیل هــای  افــزوده،  مجــازی،  واقعیــت 
ــمند،  ــای هوش ــر کان داده، عامل ه ــی ب مبتن
ــه ای،  ــش لب ــیا، رایان ــت اش ــا، اینترن رمزارزه

ــوک،  ــردازش زنجیــره بل رایانــش کوانتومــی، پ
بــر  مبتنــی  فرایندهــای  خودکارســازی 
ــم،  ــم و شش ــل پنج ــات نس ــک، ارتباط روبوتی
ــا  ــه تنه ــده و ن ــریع ش ــال تس ــول دیجیت تح
ــه واقعیت هــای  ــا بلکــه ب ــک روی ــوان ی ــه عن ب
صــورت  بــه  و  شــده اند  تبدیــل  عینــی 
ــی  ــه زندگ ــه عرص ــال ورود ب ــزون در ح روزاف

شــخصی و اجتماعــی هســتند.
حســن زاده، در توصیــف ماهیــت ایرانــداک 
ــات  ــاوری اطاع ــوم و فن گفــت: پژوهشــگاه عل
ــه  ــرد و چندگان ــه ف ــران ماهیتــی منحصــر ب ای
ــگاه  ــک پژوهش ــد ی ــو، همانن ــک س دارد. از ی
ــوزه  ــم در ح ــای عل ــعه مرزه ــال توس ــه دنب ب
ــوی  ــت، از س ــات اس ــاوری اطاع ــوم و فن عل
دیگــر، رســالت ارائــه خدمــات علمــی بــه 
جامعــه دانشــگاهی ایــران را برعهــده دارد. 
عــاوه بــر اینهــا، پشــتیبانی، راهبــری و تامیــن 
ســامانه های اطاعاتــی وزارت علــوم بــر عهــده 
ایــن پژوهشــگاه گذاشــته شــده اســت. در 
ــا و  ــان نامه ه ــم پای ــه عظی ــو، گنجین ــک س ی
ــردآوری،  ــی را گ ــی و خارج ــاله های داخل رس
ســوی  در  می کنــد.  اشــاعه  و  ســازماندهی 
دیگــر، صیانــت از اخــاق علمــی را بسترســازی 

ــدی  ــه بن ــج رتب ــن نتای ــاس تازه تری ــر اس ب
مراکــز عضــو شــبکه آزمایشــگاهی فناوری هــای 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن راهبــردی معاون
جمهــوری، آزمایشــگاه مرکــزی پژوهشــگاه 
ــم  ــگاه ده ــران در جای ــر و پتروشــیمی ای پلیم
ــگاه  ــز آزمایش ــش از ۶۰۰ مرک ــنجش بی در س
از بخــش خصوصــی و دولتــی و در رتبــه ســوم 

ــه اســت. ــرار گرفت مراکــز دولتــی ق
در ارزیابــی عملکــرد ســال ۱۴۰۰ مراکــز عضو 
ــردی،  ــای راهب ــگاهی فناوری ه ــبکه آزمایش ش
ــی  ــگاه بررس ــامل ۶۴۴ آزمایش ــز ش ۴۶۲ مرک
ــگاه  ــع، ۵۵۱ آزمایش ــن جم ــه از ای ــدند ک ش
ــده و  ــه ش ــات ارای ــزارش خدم ــال گ ــا ارس ب
ــن  ــال ۱۴۰۰، در ای ــود در س ــای خ فعالیت ه

ــد. ــارکت کرده ان ــی مش ارزیاب
ــرد  ــن دوره از عملک ــی ای ــاس ارزیاب ــر اس  ب
آزمایشــگاه های عضــو شــبکه آزمایشــگاهی 
و  علمــی  معاونــت  راهبــردی  فناوری هــای 
ــگاه های  ــوری، آزمایش ــت جمه ــاوری ریاس فن

دانشــجویان  پذیــرش  کارگــروه  دبیرخانــه 
دانشــجویان  امــور  ســازمان  بین المللــی 
ــجوی  ــذب دانش ــا ج ــوزی، ب ــدور مج ــی ص ط
ــرژی  ــواد و ان ــگاه م ــرای پژوهش ــی ب بین الملل

ــود. ــت نم موافق

ــواد  ــگاه م ــی پژوهش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
و انــرژی، دکتــر غامعلــی فــرزی مشــاور 
ــر،  ــن خب ــام ای ــا اع ــگاه ب ــل پژوهش بین المل
افــزود: بــا هماهنگی هــای بعمــل آمــده از 
ســوی امــور بین الملــل پژوهشــگاه مــواد و 
زیرســاخت های  ســاختن  فراهــم  و  انــرژی 
آموزشــی، رفاهــی، فرهنگــی و کنســولی و نیــز 
انجــام هماهنگی هــای الزم پیرامــون اخــذ 
ــن  ــان بی ــی متقاضی ــت عموم ــد صاحی تایی
ــل  ــجوی بین المل ــذب دانش ــوز ج ــل، مج المل

ــد. ــادر گردی ــگاه ص ــن پژوهش ــرای ای ب
ــرای جــذب  وی اظهــار داشــت: ایــن مجــوز ب
دانشــجویان غیربورســیه در رشــته ها و مقاطــع 
و  مــواد  پژوهشــگاه  در  مصــوب  تحصیلــی 
انــرژی بــرای یــک دوره تحصیلــی صــادر شــده 
ــاله  ــرد یکس ــزارش عملک ــه گ ــس از ارائ ــه پ ک

ــد خواهــد شــد. تمدی
ــت  ــه فرص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرزی ب ــر ف دکت
ــرای جــذب دانشــجو در مهرمــاه ســال جاری  ب
بســیار محــدود و تقریبــا ناممکــن اســت، افزود: 
ــذب  ــت ج ــال جاری ظرفی ــاه س ــرای بهمن م ب
ــدود ۲۰  ــری و ح ــجوی دکت ــر دانش ــش نف ش

ــم. ــد را داری ــجوی کارشناسی ارش ــر دانش نف
ــرژی  ــواد و ان ــل پژوهشــگاه م مشــاور بین المل
ــه اســاتید و همــکاران  ــان گفــت: از کلی در پای
پژوهشــگاه کــه عاقمنــد بــه همــکاری در 
می باشــند،  بین الملــل  دانشــجوی  جــذب 
آنهــا  همــکاری  از  و  آورده  بعمــل  دعــوت 

ــم. ــی کنی ــتقبال م اس

می کنــد. بنابرایــن پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 
ــت  ــخ اس ــیر و تاری ــک مس ــران ی ــات ای اطاع
کــه بــه نمــاد رشــد و بلــوغ علمــی ایــران بــدل 

شــده اســت. 
ــگاه  ــداف پژوهش ــت: اه ــداک گف ــس ایران ریی
ــی  ــر، مل ــای فراگی ــده ماموریت ه ــان دهن نش
ــداف  ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــت. دس ــرو اس و پیش
از  بهره گیــری  نیازمنــد  آنهــا  توســعه  و 
توانمندی هــای ســاختاری، نیــروی انســانی 
همچنیــن  و  موجــود  ارتباطــی  شــبکه  و 
ــازی  ــق بسترس ــداوم از طری ــازی م توانمندس

ــت. ــازی اس ــول مج ــرای تح ب
برخــورداری پژوهشــگاه از اعضــای هیئــت 
علمــی و کارشناســان خبــره متعهــد و توانمنــد 
ــگاهی و  ــه دانش ــان جامع ــتهار آن در می و اش
ــام  ــتیبانی مق ــن پش ــور، همچنی ــی کش اجرای
ــران ارشــد از  ــاون پژوهشــی و مدی وزارت،  مع
ــت در  ــرای حرک ــی ب ــه پیشــران های اصل جمل

ــی اســت. مســیر رشــد و تعال
دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، بــا صــدور حکمی 
ــه ســمت ریاســت پژوهشــگاه  حســن زاده را ب
علــوم و فنــاوری اطاعــات ایران)ایرانــداک( 
منصــوب کــرد. محمــد حســن زاده دانــش 
ــات و  ــم اطاع ــته عل ــری در رش ــه دکت آموخت
ــش شناســی از دانشــگاه فردوســی مشــهد  دان

اســت و هــر ســه مقطــع تحصیلــی را در  
ــت. ــرده اس ــل ک ــته تحصی ــن رش همی

ــت  وی عضــو هیئــت علمــی دانشــکده مدیری
ــا مرتبــه  و اقتصــاد دانشــگاه تربیــت مــدرس ب
اســتادی اســت. حســن زاده بــه عنــوان اولیــن 
پژوهشــگر در حــوزه مدیریــت دانــش در ایران، 
ــت  ــاب مدیری ــش در ب ــال ۱۳۸۲ پژوه در س
ــود  ــری خ ــاله دکت ــوان رس ــه عن ــش را ب دان
ــش  ــه بی ــن زمین ــون در ای ــرد و تاکن ــاز ک آغ
از ۵۰ عنــوان مقالــه و پنــج عنــوان کتــاب 

ــرده اســت. منتشــر ک
وی از ســال ۱۳۸۵ بــه عنــوان پژوهشــگر گروه 
علــم ســنجی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی 
کشــور وارد عرصــه علــم ســنجی شــد و تاکنون 
ــم  ــددی در حــوزه عل ــاالت متع ــا و مق کتاب ه
ــاوری  ــم و فن ــی عل ــنجش و ارزیاب ــنجی، س س

و وب ســنجی تالیــف و ترجمــه کــرده اســت.
می تــوان  زاده  حســن  اجرایــی  ســوابق  از 
دانشــکده  پژوهشــی  معاونــت  مســئولیت 
مدیریــت و اقتصــاد و مدیریــت گــروه آموزشــی 
ــگاه  ــی دانش ــش شناس ــات و دان ــم اطاع عل
تربیــت مــدرس، مدیریــت گــروه ترویــج علــم 
مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور 
کارگــروه  و  شــورا  چندیــن  در  عضویــت  و 

ــرد. ــام ب ــی را ن تخصص

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در شمار ۲۰ مرکز 
برتر عضو شبکه فناوری نانو

نام 
مؤسسه

امتیاز در سنجه های گوناگون

دانش آموختگان
اعضای

هیئت 
علمی

پژوهشگران

پراستناد

ساینس

و نیچر
انتشارات

سرانه

عملکرد

دانشگاه 
علم و صنعت 

ایران
۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۲9.9۱۲.۵

دانشگاه 
علوم پزشکی 

مشهد
۰.۰۰.۰۶.۸۲.۵۲۲.۲9.۷

دانشگاه 
فردوسی 

مشهد
۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۲۸.۵۱۱.9

علوم 
پزشکی 

ایران
۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۲۷.۸۱۱.۶

دانشگاه 
۰.۰۰.۰۰.۰۱.۴۲۸.۲۱۱.۸تبریز

با پیگیری و تاش حوزه بین الملل پژوهشگاه؛
مجوز جذب دانشجوی بین المللی برای پژوهشگاه مواد و انرژی صادر شد
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ــوم  ــورژی رازی، بنیــاد عل مرکــز پژوهــش متال
ــاور  ــین مش ــرکت مهندس ــردی رازی و ش کارب
ــا  ــای اول ت ــب رتبه ه ــه ترتی ــوالد ب ــه ف آزمون
ــه  ــو ب ــگاه های عض ــع آزمایش ــوم را از جم س
ــارم  ــای چه ــد. رتبه ه ــاص داده ان ــود اختص خ
ــرار  ــن ق ــز از ای ــت نی ــن فهرس ــم ای ــا ده ت

ــتند هس
 رتبــه چهــارم، مرکــز تحقیقــات فــراوری 

ــران ــی ای ــواد معدن م
آزمــای  کیفیــت  شــرکت  پنجــم،  رتبــه   

جنــوب
رتبــه ششــم، دانشــگاه صنعتــی شــریف مرکــز 

ــگاهی خدمات آزمایش
رتبه هفتم، شرکت بیم گستر تابان

بهینــه  پارســیان  شــرکت  هشــتم،  رتبــه 
پایــش

رتبــه نهــم، شــرکت خدمــات فنی و مهندســی 
پــارس لیــان اروند

رتبــه دهــم، پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی 
ایــران

گزارش دومین پیش نشست :
»همایش بین المللی نظم جدید بین الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسامی ایران«

تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه 
رنگ و اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف ایران

ــی  ــن الملل ــگاه بی ــت و نهمیــن نمایش بیس
ــن،  ــا حضــور محققی ــران ب ــرش دســتباف ای ف
ــوزه  ــن ح ــدگان ای ــدگان و صادرکنن تولیدکنن
ــا ۶ شــهریورماه ۱۴۰۱  در تاریــخ ۳۱ مــرداد ت
المللــی  بیــن  هــای  نمایشــگاه  محــل  در 
تهــران برگــزار شــد. در حاشــیه ایــن مراســم، 
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن پژوهشــگاه رنــگ 
و اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 

ــد. ــد گردی ــران منعق ــرش ای ف
 در ایــن تفاهم نامــه محور هــای متعــددی 
از جملــه اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی 
ــل از  ــی حاص ــاالت علم ــار مق ــترک، انتش مش
ــه خدمــات  ــروژه هــای مشــترک، ارائ ــج پ نتای
آموزشــی، علمــی و آزمایشــگاهی بــرای اجــرای 
پــروژه هــای تحقیقاتــی و همچنیــن برگــزاری 
ــی در  ــف آموزش ــای مختل ــا و کارگاه ه دوره ه

ــه شــده اســت. نظــر گرفت
تفاهــم نامــه فــوق بــه امضــای آقایــان دکتــر 
ــگ  ــک سرپرســت پژوهشــگاه رن حســن تاجی
و آقــای حمیــد کریمــی اصفهانــی رئیــس 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
ــدت ۵ ســال  ــرای م ــران ب ــرش دســتباف ای ف

ــد.  ــد گردی منعق

ــی  ــش بین الملل ــت »همای ــن پیش نشس دومی
نظــم جدیــد بین الملــل، بحــران اوکرایــن 
ایــران« بــا  و جایــگاه جمهــوری اســامی 
عنــوان »روســیه و نظــم بین المللــی در پیامــد 
ــا  ــهریورماه ۱۴۰۱ ب ــن«، ۱۳ ش ــگ اوکرای جن
ــر  ــی و دکت ــر کرم ــر جهانگی ــخنرانی دکت س

ــد. ــزار ش ــوری برگ ــود ش محم
ــوم  ــی پژوهشــگاه عل ــط عموم ــزارش رواب به گ
انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در ایــن نشســت 
بعــد از اعــام خیرمقــدم دکتــر محمدعلــی فتح 
الهــی )رئیــس پژوهشــکده مطالعــات سیاســی، 
روابــط بین الملــل و حقــوق( و بیــان مقدمــه ای 
از ســوی مدیــر نشســت، دکتــر علی اکبــر 
اســدی )عضــو هیــأت علمــی گــروه مطالعــات 
منطقــه ای(، دکتــر جهانگیــر کرمــی )دانشــیار 
ــران(  ــات روســیه در دانشــگاه ته ــروه مطالع گ
ــران و  ــوری )از صاحبنظ ــود ش ــر محم و دکت
ــاون  ــیه و مع ــوزه روس ــد ح ــان ارش کارشناس
پژوهشــی مؤسســه ایــراس( بــه ایراد ســخنرانی 

ــد. پرداختن
اول  ســخنران  به عنــوان  کرمــی  دکتــر 
نشســت، ضمــن تبییــن اهــداف و نگــرش 
روســیه در خصــوص جنــگ اوکرایــن بــه ارائــه 
تعریفــی از نظــام بین الملــل و تشــریح شــرایط 
گــذار آن در دوره قبــل از جنــگ پرداخــت. 
دانشــگاه  اســتاد  ســخنان  دیگــر  بخــش 
تهــران بــه تبییــن اثــرات و پیامدهــای جنــگ 
ــود  ــوط ب ــل مرب ــرای نظــام بین المل ــن ب اوکرای
کــه در آن بــه مــوارد مهمــی اشــاره شــد کــه 
ــدن  ــر ش ــد از: رقابتی ت ــارت بودن ــه عب ازجمل
جنــگ قدرتهــای بــزرگ؛ نظامی تــر شــدن 
بحران هــا در  تکثــر  بین المللــی؛  بازی هــای 
ــائل  ــدن مس ــاغربی ش ــی؛ پس ــه بین الملل عرص
ــه شرقی شــدن در  بین الملــل؛ اجبــار روســیه ب

ــه  ــر چیــن ب عرصــه بین المللــی و ورود صریح ت
ــی. ــه جهان ــرب در عرص ــا غ ــت ب رقاب

دکتــر کرمــی در بخــش پایانــی صحبت هــای 
ــیه  ــرد روس ــگاه و رویک ــه تشــریح جای ــود ب خ
از  پــس  بین المللــی  جدیــد  شــرایط  در 
ــیه  ــت: روس ــت و گف ــن پرداخ ــگ اوکرای جن
ــی از  ــان یک ــده همچن ــه آین ــول دو ده در ط
ــد  ــی خواه ــی باق ــی بین الملل ــدرت اصل ســه ق
ــر اصــول وســتفالیایی  ــد و ضمــن تأکیــد ب مان
نظــم بین المللــی، بــه تشــکیل ائتــاف بــا 
قدرت هــای شــرقی متمایــل خواهــد بــود. 
ــی در  ــظ هژمون ــن حف ــکو ضم ــن مس همچنی
ــه  ــداوم موازن ــتار ت ــه ای، خواس ــط منطق محی
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس ــه بین الملل در عرص
نظــر بــه ابهامــات جــدی در مــورد آینــده نظــام 
ــیه  ــای روس ــا و ضعف ه ــل، ظرفیت ه بین المل
در هــر گونــه نقش آفرینــی ایــن کشــور در 
عرصــه بین المللــی نقشــی مهــم و اساســی 

ــت. ــد داش خواه
ــر شــوری  ــری از نشســت دکت در بخــش دیگ
ــن  ــگ اوکرای ــرات جن ــاط و اث ــن ارتب ــه تبیی ب
ــه  ــه س ــت و ب ــی پرداخ ــم بین الملل ــرای نظ ب
ــرد. ــاره ک ــوص اش ــن خص ــدگاه کان در ای دی

وی شــرح دا: در دیــدگاه نخســت، جنــگ 

اوکرایــن ماننــد بحــران ســال ۲۰۰۸ بــه عنــوان 
بحرانــی بــا اثرگــذاری مقطعــی تلقــی می شــود 
کــه بعــد از ســطحی از اعمــال فشــار غــرب بــر 
ــن  ــط بی ــازی رواب ــه بازس ــت ب ــکو در نهای مس
روســیه و غــرب منجــر خواهــد شــد. در دیدگاه 
ــازی  ــه آغ ــوان نقط ــن به عن ــگ اوکرای دوم جن
بــرای نظــم جدیــد بین المللــی تلقــی شــده کــه 
بــه معنــی پایــان نظــم لیبــرال غربــی خواهــد 
بــود. در دیــدگاه ســوم کــه مــورد تأکیــد معاون 
پژوهشــی مؤسســه ایــراس قــرار داشــت جنــگ 
اوکرایــن بــه عنــوان آغــازی بــرای دوره ای 
ــه  ــت ک ــی اس ــم بین الملل ــوب ناک در نظ آش
ــین و  ــرال پیش ــم لیب ــف نظ ــی تضعی ــه معن ب
ــر و  ــه عناص ــت ک ــد اس ــی جدی ــدان نظم فق
چالش هــای خــاص خــود را داشــته و احتمــاالً 

ــرای چندیــن دهــه ادامــه خواهــد داشــت. ب
ــوع  ــتا ن ــن راس ــر شــوری در ای ــاور دکت ــه ب ب
به عنــوان  روســیه  و کنش هــای  ظرفیت هــا 
یکــی از عــدم قطعیت هــای کلیــدی در آینــده 
نظــم بین المللــی اســت و از جملــه فقــدان 
ــی و  ــکات سیاس ــادی و مش ــدی اقتص توانمن
ــطحی از  ــث س ــد باع ــیه می توان ــی روس نظام
و  ژئوپلیتیکــی  به لحــاظ  عقب گــرد روســیه 
ــز  ــرب نی ــال غ ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش بین الملل
کــه  دارد  پیــش رو  را  مهمــی  چالش هــای 
ناکارآمــدی جنــگ به عنــوان یــک ابــزار و 
محدودیت هــای جــدی ابزارهــای تحریمــی در 

ــاره اســت. ــل اش ــتا قاب ــن راس ای
ارایــه  بــه  نیــز  نشســت  پایانــی  بخــش 
ــران  ــوی حاض ــی از س ــش ها و دیدگاه های پرس
ــکات  ــه ن ــا ارائ ــه ب ــود ک ــوط ب ــه مرب در جلس
همــراه  ســخنرانان  و جمع بنــدی  تکمیلــی 

ــود. ب

ــگاه  ــت پژوهش ــدی  سرپرس ــر جوادمحم دکت
ــوان  ــگاران عن ــا خبرن ــی ب ــت صمیم در نشس
عزیزمــان  کشــور  علمــی  نیازهــای  کــرد: 
ــی  ــگاه مل ــت پژوهش ــوان اولوی ــه عن ــران ب ای
مهندســی ژنتیــک و زیســت فنــاوری در انجــام 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــات ق ــا و تحقیق پژوهش ه
و مــا بــا دعــوت از صنایــع بــزرگ، بخــش 
ســامت، دانشــگاه های علــوم پزشــکی، شــهید 
و  ابن ســینا  پژوهشــگاه  و  تهــران  بهشــتی، 
ــامت  ــه س ــکاری در عرص ــرای هم ــان ب روی

فعالیت هایــی را آغــاز کــرده ایــم. 
ــی و  ــی، پژوهش ــی )) علم ــای تخصص  گروه ه
تحقیقاتــی(( بــرای پاســخ بــه نیاز هــای کشــور 
بــرای همــکاری بــا  نهاد هــای علمــی از جملــه 
زیســت  و  بنیــادی  ســلول های  ســتاد های 

فنــاوری تشــکیل شــده اســت.
دکتــر محمــدی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود در ایــن نشســت عنــوان نمود: پژوهشــگاه 
از  تولیــد کیت هــای تشــخیصی  در زمینــه 
ــدی را  ــیار ج ــای بس ــش فعالیت ه ــدی پی چن
بــا همــکاری شــرکت هــای دانــش بنیــان آغــاز 
کــرده و گروه هــای حرفــه ای طراحــی و تولیــد 
ــور  ــکی و دام و طی ــخیص پزش ــای تش کیت ه
تشــکیل شــده اســت و زیرســاخت های الزم بــه 
ــه  ــود و ب ــم می ش ــن کار فراه ــرای ای زودی ب
ــوز ISO و  ــان مج ــر آب ــا آخ ــاد ت ــال زی احتم

مجوز هــای الزم ســازمان غــذا و دارو را اخــذ و 
انتظــار داریــم بتوانیــم در آخــر پاییــز )آذر ماه( 

ــم. ــی کنی ــا رونمای ــاری از کیت ه ــال ج س
مــورد جزئیــات  در  پژوهشــگاه  سرپرســت 
ــکی  ــخیص پزش ــور و تش ــای دام و طی کیت ه
توضیــح داد: قصــد داریــم در نهایــت ۳۳ کیــت 
بیوشــیمی و ۱۰ کیــت تشــخیص بیمــاری دام 
ــت  ــه اول ۵ کی ــه در مرحل ــم ک ــد کنی را تولی
در حــال طراحــی و تولیــد اســت. یکــی از 
ــی شبه ســل  ــاری دام ــرای بیم ــا ب ــن کیت ه ای
)پاراتوبرکولوزیــس( اســت کــه کشــور هــم 
ــه  ــه آن دارد. اکنــون زمین ــادی ب وابســتگی زی
ــرای  ــم و ب تولیــد ۳ کیــت دام و طیــور را داری
ــم و در  ــده ای ــاده ش ــز آم ــر نی ــت دیگ دو کی
از خــارج وارد  نهایــت پنــج کیــت را کــه 

ــرد. ــم ک ــد خواهی ــود، تولی می ش
دکتــر محمــدی در پایلــن ضمــن تقدیــر 
از همراهــی بســیار مناســب خبرنــگاران و 
ــتی  ــدی سرپرس ــان تص ــانه از زم ــاب رس اصح
ــی مهندســی ژنتیــک و زیســت  پژوهشــگاه مل
تولیــد  و  داشــت:طراحی  اظهــار  فنــاوری 
ــگاه  ــا در پژوهش ــن کیت ه ــی ای ــه صنعت نیم
ــه ای  ــت حرف ــازنده کی ــای س ــط گروه ه و توس
نیمــه صنعتــی  تولیــد  و  انجــام می شــود، 
انجــام  بنیانــی  دانــش  شــرکت های  در  را 
ــه  ــاختمان نیم ــه زودی در س ــه ب ــم ک می دهی
تمــام پژوهشــگاه کــه ))ســاخت و ســاز آن 
قریــب بــه دو دهــه مســکوت مانــده بــود و در 
حــال مقــاوم ســازی و ســاخت و ســاز اســت(( 

ــد. ــد ش ــتقر خواهن مس

طراحی و تولید پنج کیت تشخیص پزشکی و دام و طیور تا آذر ماه 
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شورای عالی انقالب فرهنگی 

جوابیه دبیرخانه شورای عالی انقاب فرهنگی به گزارش »شرق«: 
اهتمام ملی و اصاحات اساسی

آنچه خواهید خواند: 
ــی  ــورای عال ــه ش ــه دبیرخان - جوابی
انقــاب فرهنگــی بــه گــزارش »شــرق«: 

ــی ــات اساس ــی و اصاح ــام مل اهتم
امــام  - پنجمیــن کنگــره جهانــی 
رضــا)ع( تحــت عنــوان اندیشــه تمدنــی 
ــرای  ــت ب امــام رضــا علیه الســام: عدال
ــال  ــس در س ــه هیچک ــم ب ــه و ظل هم
۱4۰۲ در گســتره بین المللــی برگــزار 

د می شــو
خارجــی  دانشــگاه های  فهرســت   -
ــرای  ــت ب ــد وزارت بهداش ــورد تایی م
انتقــال دانشــجویان پزشــکی بــه داخــل 

ــود ــه می ش ــور تهی کش
و  دانشــگاه   ۱8 رؤســای   -
و  انــرژی  و  مــواد  پژوهشــگاه های 
ــاوری  ــت فن ــک و زیس ــی ژنتی مهندس

شــدند انتخــاب  تاییــد 

ــی انقــاب فرهنگــی، در واکنــش  شــورای عال
ــوان  ــا عن ــه »شــرق« ب ــه گزارشــی در روزنام ب
ــه ای را صــادر کــرد. ــان کنکــور، جوابی ۱۰ فرم

ــدف  ــا ه ــرش ب ــنجش و پذی ــت های س سیاس
ــا  ــرورش و اساس ــوزش و پ ــام آم ــت نظ تقوی
زنجیــره نظــام تعلیــم و تربیــت و تقویــت 
نظــام  بــه  بخشــیدن  عمــق  و  دانشــگاه ها 

یادگیــری تدویــن شــده اســت.
نظــام موجــود مبتــی بــر کســب و کار کنکــور 
ــهم  ــد س ــع ۸۰ درص ــه و در واق ــکل گرفت ش
۳۰۰۰ رتبــه اول متعلــق بــه ســه دهــک 
اقتصــادی بــاالی جامعــه اســت. لــذا تبعیــض، 
کاهــش کیفیــت دانــش و فقــدان نقــش معلــم 
ــام موجــود  ــده نظ ــف عم و مدرســه، ســه ضع

ــت. ــرش اس ــنجش و پذی س
متن این جوابیه به شرح زیر است:

در یادداشــتی تحــت عنــوان ۱۰ فرمــان کنکور 
در شــماره  ۴۳۷۵  کــه  اساســی  معضــل   ۶
روزنامــه  شــرق منتشــر شــده اســت، تحلیلــی 
بــر مصوبــه  اخیــر شــورای  عالــی انقــاب 
ــاماندهی  ــط س ــت ها و ضواب ــی )سیاس فرهنگ
بــه  ورود  متقاضیــان  پذیــرش  و  ســنجش 
آمــوزش عالــی پــس از پایــان متوســطه(، ارائــه 
ــه   ــودن دامن ــم نادقیق ب ــت. علی رغ ــده اس ش
اطاعاتــی مــورد اســتناد در پــردازش موضــوع، 
ــه بحــث ارزشــمند قلمــداد  ــن ب اصــِل پرداخت
ایجــاد  و  دغدغه منــدی  چراکــه  می شــود، 
جریــان اصاحــی بــرای رفــع مســائل ســنجش 
و پذیــرش کــه در فضــای فعلــی رشــد یافتــه، 
و  هم افزایــی  محــل  و  ذی قیمــت  اصالتــا 

می شــود. برشــمرده  هم اندیشــی 
ــا ایــن مقدمــه در راســتای رســالت شــورای  ب
عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای راهبــری مصوبــه 
و عمــل بــه مفــاد پیوســت رســانه ای آن، پاســخ 
بــه ابهامــات و تبییــن اســتدالل های پشــتیبان 
ــرار دارد.  ــن شــورا ق ــه در دســتور کار ای مصوب
ــت  ــی یادداش ــور اصل ــر ۷ مح ــوف ب ــذا معط ل
معضــل   ۶ کنکــور  فرمــان   ۱۰( منتشــره 
اساســی(، بــه تشــریح فراینــد طی شــده بــرای 
تعریــف و حــل مســئله، ارتقــای اهمیــت عناصر 
زبانــی و فرهنگــی در ســنجش، ماحظــات 
زیر ســاختی  و  تعاملــی  تمهیــدات  آمــاری، 
خواهیــم  هم تــرازی،  و  استاندارد ســازی  و 

ــت. پرداخ
فراینــد شفاف ســازی نظــام مســائل و تدقیــق 
ــتور  ــال ۱۳9۸ در دس ــی آن از س ــته  اصل هس
گرفــت  قــرار  شــورا  ایــن  کارشناســی  کار 
فراســازمانی  هم اندیشــی  حلقه هــای  و 
بررســی های  گرفــت.  شــکل  آن  براســاس 
ــدد  ــت های متع ــراه نشس ــه هم ــی ب کارشناس
دانشــگاهی،  صاحب نظــران  حضــور  بــا 
ــران  ــر کشــور و مدی رؤســای دانشــگاه های برت
مــدارس و مؤسســات کنکــوری، مســئوالن 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــای عل وزارتخانه ه
آموزش وپــرورش، بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی و ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور و 
ــات  ــوزش و تحقیق رؤســای کمیســیون های آم
ــدگان  ــی از نماین ــان و برخ ــت و درم و بهداش
ــتاد  ــامی در س ــورای اس ــس ش ــرم مجل محت
راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور، 
ــات و  ــج آن جلس ــه نتای ــید ک ــام رس ــه انج ب
»سیاســت ها  بســته  عنــوان  بــا  بررســی ها 
و ضوابــط ســاماندهی ســنجش و پذیــرش 
متقاضیــان ورود بــه آمــوزش عالــی« ارائــه شــد 

و مبنــای تصمیم گیــری در صحــن شــورای 
ــت. ــرار گرف ــی ق عال

الگــوی  و  رویــه  دیرینه بــودن  ســبب  بــه 
ــر تغییــر،  ــت در براب ــی ســنجش، مقاوم فعل
عــدم اشــراف اطاعاتــی و عــدم ارائــه داده  بــاز، 
ابعــاد تقویت کننــده  بی عدالتــی در گلــوگاه 
دور  سیاســت گذاران  تیــررس  از  را  کنکــور 
کــرده و مطالبــه  عمومــی را کاهــش داده بــود. 
ــم زدن  ــرای بره ــری ب ــل، تصمیم گی ــن عوام ای
تعــادل ناعادالنــه موجــود را ســخت و پیچیــده 
کــرد. امــا شــورای  عالــی بنــا بــه ضــرورت ورود 
نهــاد فراقــوه ، علی رغــم بــرآورد تعارضــات 
ــازار  ــا صاحبــان قــدرت و ذی نفعــان ب منافــع ب
ــرار داد. ــت ق ــه را در اولوی ــاح روی ــور، اص کنک

رویــه فعلــی ســنجش و پذیــرش کــه متمرکــز 
آموزش هــای  و  تســت زنی  مهارت هــای  بــر 
غیرمحتوایــی مــوازی نظــام آمــوزش   و پــرورش 
شــکل گرفتــه  اســت، برخــاف منویــات و 
تأکیــدات مقــام معظــم  رهبــری اســت و منتــج 
ــری در  ــی و نابراب ــکاف اجتماع ــاد ش ــه ایج ب
پذیــرش اســتعدادهای برتــر شــده  اســت. 
ــی  ــرش اطاعات ــن ب ــه در کان تری به طوری ک
ــوزان  ــاالی دانش آم ــهم ب ــت س ــوان گف می ت
ــدی از  ــاالی درآم ــک ب ــه ده ــای س خانواره
ــر ۳۰۰۰ محــرز اســت. در حــال  ــای زی رتبه ه
حاضــر در حــدود ۸۰ درصد از پذیرفته شــدگان 
آزمــون سراســری بــا رتبــه  زیــر ســه هــزار، از 
ســه دهــک باالیــی جامعــه، یعنــی دهک هــای 
درآمدنــد،  باالتریــن  دارای  کــه  و ۱۰   9  ،۸
می باشــند و صرفــا ۲۰ درصــد از رتبه هــای 
برتــر از هفــت دهــک دیگــر جامعــه می باشــند. 
ــوان  ــار را می ت ــن آم ــی ای ــل اصل یکــی از دالی
ــی  ــای کان ــتقیم هزینه ه ــر مس ــی از تأثی ناش
دانســت کــه خانواده هــای برخــوردار بــرای 
در  ثبت نــام  طریــق  از  فرزندشــان  قبولــی 
آموزشــگاه های کنکــور، کاس هــای تســت، 
کتاب هــای  و  آزمایشــی  آزمون هــای 
ــرای  ــه ب ــد ک ــام می دهن ــی انج کمک آموزش
بســیاری از خانواده هــا امکان پذیــر نیســت. 
ــه و افزایــش ســهم ســوابق  ــا تغییــر روی ــا ب ام
ــام کمک آموزشــی  ــه اق ــاز ب ــه نی ــی ک تحصیل
داشــت،  نخواهــد  تســتی  مهارت هــای  و 
و  عادالنــه  رقابــت  تــوان  و  دسترســی 
دانش آمــوزان  عمــوم  بــرای  متوازن تــری 
ــی های  ــن بررس ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــم می آی فراه
تطبیقــی پذیرفته شــدگان بــا اطاعــات دهــک 
ــه ۸۷  ــت ک ــان داده اس ــوار نش ــدی خان درآم
ــور  ــر ۱۰۰ در کنک ــه زی ــزان رتب ــد حائ درص
ــر  ــی زی ــدل کتب ــه دارای مع ــال ۱۳99 ک س
ــدی  ــاالی درآم ــک ب ــه ده ــتند از س ۱۷ هس
هســتند. لــذا کم اثــری معــدل کتبــی بــه 
ــرای اقشــار دارای تمکــن  ــری ب ــع حداکث مناف
ــون  ــی در آزم ــا مهارت افزای ــه ب ــادی ک اقتص
تســتی در مســیری فــارغ از کیفیــت یادگیــری 
ــب  ــری کس ــرورش، برت ــوزش و پ ــام آم در نظ

ــت. ــده اس ــج ش ــد، منت کرده ان
از طرفــی بازمهندســی ســنجش نیــاز بــه 

بازطراحــی مدل هــای محاســباتی دارد کــه 
ــه امــکان و  ــوط ب تأییــدات علمــی و فنــی مرب
ــم  ــی اع ــع تخصص ــنجی آن از مراج صحت س
ــک فرهنگســتان  از شــاخه های ریاضــی و فیزی
ــز  ــی در مرک ــد اجرای ــان فراین ــوم و متولی عل
ســنجش و پایــش کیفیــت آمــوزش وزارت 
آمــوزش و پــرورش و ســازمان ســنجش آموزش 
ــدم  ــوص ع ــت. درخص ــده اس ــذ ش ــور، اخ کش
ــده  ــاده ۶( نگارن ــرازی )موضــوع م ــکان هم ت ام
ــت؛ در  ــده اس ــرز ش ــای مح ــک خط ــار ی دچ
ــک  ــوان ی ــه عن ــازی ب ــتار، هم ترازس ــن نوش ای
ســوابق  نمــرات  ارتبــاط دادن  بــرای  روش 
تحصیلــی بــه آزمــون سراســری مطــرح شــده و 
در پــس آن توضیحاتــی بــا رنــگ و بــوی فنــی 
بیــان گردیــده اســت کــه آن را غیرممکــن 
تلقــی می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــارغ  ــر و ف ــه کمــی دقیق ت اگــر در متــن مصوب
ــت  ــم یاف ــم، درخواهی ــل کنی ــات تأم از تعصب
ــه  ــه ب ــن روش ک ــری ای ــراد از به کارگی ــه م ک
Equating معــروف اســت، همسان ســازی 

ــا آزمــون  ــی ی ــات نهای نمــرات آزمــون )امتحان
ــت. ــف اس ــال های مختل ــری( در س سراس

 دلیــل الــزام مراجــع تولیدکننــده نمــرات بــه 
بهره گیــری از ایــن روش نیــز مشــخص اســت؛ 
از آنجایــی کــه نتایــج آزمــون سراســری بــرای 
دو ســال و نتایــج امتحانــات نهایــی بــرای 
ــرش  ــرای پذی ــل اســتفاده ب ــن ســال قاب چندی
ــه از  ــان ک ــرات متقاضی ــت نم ــت، می بایس اس
ــاوت  ــای متف ــا آزمون ه ــف و ب ســال های مختل
ــن  ــند. ای ــه باش ــل مقایس ــده اند، قاب ــب ش کس
مغفــول  سیاســت گذاران  نــگاه  از  مســئله 
ــه  ــتقل ب ــاده مس ــک م ــب ی ــده و در قال نمان
ــه  ــا، آنچ ــت. ضمن ــده اس ــه ش ــه اضاف مصوب
ــری  ــوم دیگ ــاره دارد مفه ــه آن اش نویســنده ب
 )Linking( ــددادن ــوان پیون اســت تحــت عن
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــر نی ــه درحال حاض ک
می گیــرد و امــری محــال نیســت و تجربــه  
ــور و  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــی س فعل
ــت  ــال مثب ــرورش در اعم ــوزش و پ وزارت آم
ســوابق تحصیلــی و ســنجش و پذیــرش حــدود 
۸۵ درصــد کــد رشــته محل هــا بــدون آزمــون 
و صرفــا مبتنــی بــر ســوابق تحصیلــی، گواهــی 

ــر ایــن مدعــا اســت. ب
ایــن تنهــا خطایــی نیســت کــه در ایــن 
ســطور وجــود دارد؛ در جایــی دیگــر و بــا 
ــه عــدم  سرنوشــته »امــا کمــی درس آمــار!« ب
ــا اســتناد  قــدرت تفکیــک ســوابق تحصیلــی ب
اشــاره  تــا ۲۰  تعــداد معدل هــای ۱9  بــه 
ــت  ــر آن اس ــح ب ــه ترجی ــد ک ــود. هرچن می ش
کــه بیــان این گونــه مطالــب بــه محافــل 
ــود،  ــپرده ش ــه س ــی و متخصصــان مربوط علم
امــا در اینجــا بــه جهــت تنویــر افــکار عمومــی 
ــه  ــوص ارائ ــن خص ــری در ای ــح مختص توضی

می شــود. 
ــاس  ــده براس ــای مطرح ش ــتدالل های ادع اس
معــدل کتبــی پایــه دوازدهــم صــورت  گرفتــه 
اســت و ایــن معــدل بــه شــیوه میانگیــن 
درحالی کــه  می شــود؛  محاســبه  وزنــی 
ــه نمــره  ــی ب ــددادن ســوابق تحصیل روش پیون
شــیوه  ایــن  براســاس  سراســری  کنکــور 
ــار  ــه آم ــتناد ب ــه اس ــن، هرگون ــت؛ بنابرای نیس
ــا  ــر ت ــرات صف ــازه نم ــه در ب ــی ک ــدل کتب مع
ــرار دارد و نتیجه گیــری براســاس آن  بیســت ق
ــان  ــی ها نش ــت. بررس ــردود اس ــی م به طورکل
می دهــد بــه هنــگام ایجــاد ارتبــاط بیــن 
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ــه از  ــری ک ــور سراس ــی و کنک ــوابق تحصیل س
ــراز اســتفاده  ــی نمــرات ت شــیوه میانگیــن وزن
بــه  الزم  تفکیــک  و  پراکندگــی  می شــود، 

دســت می آیــد.
بحــث  ایــن  شفاف ســازی  بــه  ادامــه  در 
ــی،  ــات تربیت ــه ماحظ ــا ب ــه بن ــم ک می پردازی
ــب  ــر ضری ــی ب ــی مبتن ــنجش دروس عموم س
ــب  ــم و مطال ــق مفاهی ــت عمی ــت و ماهی اهمی
از فراینــد آزمــون چهارســاعته کنکــور کــه بــر 
ــه اســت،  ــای ســؤاالت و جــواب چهارگزین مبن
حــذف و جایگزیــن آن ضریــب اثــر باالتــر 
بــرای دروس عمومــی در نمــرات نهایــی و 
ــت.  ــده  اس ــوزان ش ــی دانش آم ــابقه تحصیل س
اســتدالل بــرای اتخــاذ ایــن تصمیــم اصــاح و 
ــد تعلیــم و تربیــت در دروس  بازطراحــی فراین
دارای پشــتوانه  زبانــی، فرهنگــی و اســامی 
ــر »اهمیــت دروس  ــق ب ــن طری ــا از ای اســت ت
اتــکای  و  اهتمــام  »افزایــش  محتوایــی«، 
ــرورش«  ــوزش   و پ ــام آم ــه نظ ــوزان ب دانش آم
نقش آفرینــی  ممتازســازی  و  »یکتــا  و 
تأکیــد  به  ویــژه دروس عمومــی«،  معلمــان 
ــر  ــاری مختص ــه آم ــاره ب ــا، اش ــود. در اینج ش
قطعــا خواننــدگان را نســبت بــه وضعیــت 
ــان  ــی متولی ــاخته و نگران ــاس س ــی حس فعل

را  آمــوزش  و  فرهنــگ  بــه  عاقه منــدان  و 
ــرد.  ــد ک ــف خواه ــت تری تعری ــاد درس در ابع
امتحانــات  نمــرات  میانگیــن  به طوری کــه 
ــروه  ــر ۱۰ در گ ــه زی ــز رتب ــرات حائ ــی نف نهای
ــری  ــون سراس ــی )آزم ــوم  تجرب ــی عل آزمایش
۱۴۰۱( در درس فارســی کــه بــه درســتی 
عامــل بقــای فرهنــگ و تمــدن معرفــی شــده 
اســت، بــه صــورت ناباورانــه ای پاییــن و ۱۸/۳۵ 
می باشــد و ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت 
ســایر دروس نیــز متفــاوت از آن نیســت. ایــن 
واقعیــت نشــانگر ضعــف ایــن افــراد نمی باشــد؛ 
ــود،  ــرش موج ــنجش و پذی ــازوکار س ــه س بلک
ــاخته و  ــر س ــان را متأث ــری آن ــت یادگی کیفی
ــت زنی  ــای تس ــری مهارت ه ــمت یادگی ــه س ب
و تمرکــز بــر آزمــون سراســری ســوق داده و در 
نتیجــه امــکان فراگیــری مفهومــی و عمیــق را 

ــت. ــرده اس ــلب ک س
از طرفــی درخصــوص تمهیــدات تعاملــی و 
ــنجش و  ــورای س ــت ش ــد گف ــاختی، بای زیرس
پذیــرش دانشــجو، دانــش ضمنــی و یادگیــری 
سیاســتی را در خــود نهفتــه دارد کــه نرم افــزار 
بامنــازع موفقیــت پیــش و بیــش از هــر 
اســت.  زیرســاختی  زایــش  و  قانون گــذاری 
ــه،  ــه آن در مصوب ــر به جــای شــأنیت دادن ب اگ

رویکــردی مبتنــی بــر نگاشــت نهــادی جدید و 
ــی پیــش گرفتــه می شــد، ســالیان  ــورم قانون ت
ــه   ــه مرحل ــر ب ــی مدنظ ــداف اصاح ــال اه س

اجــرا نمی رســید.
ضریــب  تغییــر  درخصــوص  همچنیــن 
ــز  ــی نی ــوابق تحصیل ــی س ــهم قطع ــال س اعم
ایجــاد  بــرای  نظام منــدی  هدف گــذاری 
ــال  ــار س ــی چه ــی در ط ــیب منطق ــک ش ی
ــی  ــر همراه ــا حداکث ــت ت ــده اس ــول ش معم
دســتگاه های متولــی و جامعــه متقاضیــان 
ــی  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــه دانش ورود ب
ــت اضطــراب ناشــی از  ــردد و مدیری ــق گ محق

پذیــرش تغییــرات، صــورت پذیــرد.
نهایتــا درخصــوص صورت بنــدی و شــائبه های 
ــر  ــرار ب ــازی و اص ــای مج ــده در فض مطرح ش
حفــظ وضــع موجــود، صراحتــا ســوگیری 
منافــع  بــا  هم راســتا  کتمانــی  غیرقابــل 
صاحبــان کســب و کارهای کنکــوری وجــود 
دارد کــه تاشــی برابــر بــا منافــع بــازار فعلــی، 
ــح  ــرایط تصری ــن ش ــود. در ای ــی می ش ارزیاب
سیاســت های  اصــاح  مســئله   می شــود 
ســنجش و پذیــرش در راســتای یــک سیاســت 
کان ملــی بــا هــدف تقویــت بنیان  هــای علــم 
ــره   ــتاری از زنجی ــش در پیوس ــی دان و بالندگ

نظــام آمــوزش و تعلیــم و تربیــت کشــور 
طراحــی شــده اســت و نبایــد در جریانــات 
ــه  ــا ب ــود ت ــدوش ش ــی مخ ــی و جناح سیاس
مصلحــت نســل آینــده  کشــور بــر مبنــای 
اندیشــیده  و خیرخواهانــه،  تدبیــر  و  تأمــل 
شــود. بــر ایــن اســاس در مصوبــه مــورد بحــث 
و نظــام ســنجش و پذیــرش تدویــن شــده 
ــوان  ــه عن ــور ب ــم کنک ــی ه ــدون جزم اندیش ب
ــوده و  ــد ب ــورد تأیی ــی م ــتاندارد کم ــک اس ی
هــم  تقویــت نظــام آمــوزش و پــرورش در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــون توج کان
بدیهــی اســت حصــوِل حداکثــری بــه اهــداف 
ــه از  ــاح روی ــال اص ــه در خ ــه ک ــن مصوب ای
ــری  ــام  یادگی ــر نظ ــب  اث ــت ضری ــق تقوی طری
در مــدارس، افزایــش نقش آفرینــی معلمــان 
ــش  ــی، کاه ــتعدادهای تحصیل ــرورش اس در پ
ــان  ــی صاحب ــی از منفعت گرای ــارهای ناش فش
اقتصــاد کنکــور و تعدیــل بی عدالتــی رقابتی در 
ــا  ــوگاه آزمــون سراســری رقــم می خــورد، ب گل
اراده  فراســازمانی و حمایــت تمامــی دلســوزان 
ــت؛  ــت یافتنی اس ــت، دس ــم و تربی ــام تعلی نظ
لــذا تأکیــد می شــود اهتمــام ملــی بــرای 
اصاحــات اساســی، پیشــرانی یکتــا و بی بدیــل 

ــود. ــد ب ــوده و خواه ب

بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی، جلســه ۴9 کمیتــه تعییــن 
ــر  ــان دکت ــا حضــور آقای روســای دانشــگاه ها ب
عاملــی دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، 
دکتــر زلفــی گل وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
ــر بهداشــت،  ــی وزی ــن اله ــر عی ــاوری، دکت فن
ــام  ــت االس ــکی، حج ــوزش پزش ــان و آم درم
والمســلمین رســتمی رئیــس نهــاد نمایندگــی 
ولــی فقیــه در دانشــگاه ها و دکتــر محمدرضــا 
ــاب  ــی انق ــی عضــو شــورای عال ــر دزفول مخب
فرهنگــی ۱۸ نفــر از روســای دانشــگاه های 
ــگاه های  ــای پژوهش ــن روس ــور و همچنی کش
ــرژی و مهندســی ژنتیــک و زیســت  ــواد و ان م

ــدند. ــاب ش ــد انتخ ــاوری تأیی فن
فرهنگــی،  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــاب  ــراد انتخ ــرای اف ــت ب ــن آرزوی موفقی ضم
ــر  ــاس دکت ــن اس ــر ای ــرد: ب ــان ک ــده بی ش
رئیــس  عنــوان  بــه  ذوالفقــاری  مجتبــی 
ــی بــه  ــگاه اراک، دکتــر محمــد مدرس دانش
عنــوان رئیــس دانشــگاه خلیــج فــارس، دکتــر 
ــوان رئیــس  ــه عن ــی ب ســهیل واشــقانی فراهان
کتابــی  عبــاس  دکتــر  تفــرش،  دانشــگاه 
ــر  ــان، دکت ــگاه کاش ــس دانش ــوان رئی ــه عن ب
محمــد شــیخ زاده بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه 
ــه  ــان اصــل ب بجنــورد، دکتــر مجتبــی مختاری
عنــوان رئیــس دانشــگاه صنعتــی ارومیــه، دکتر 
ــوان  رئیــس  ــه عن ــم محمــدی منــش ب ابراهی
دانشــگاه مایــر، دکتــر احمــد المعــی گیــو بــه 
عنــوان رئیــس دانشــگاه بیرجنــد، دکتــر محمد 
عبــاس زاده جهرمــی بــه عنــوان رئیس دانشــگاه 
ــه  ــامی ب ــعیدرضا اس ــید س ــر س ــرم، دکت جه
عنــوان رئیــس دانشــگاه دامغــان، دکتــر عزیــز 

دانشــگاه  رئیــس  عنــوان  بــه  گنجــی،  اهلل 
ــا  ــر احمدرض ــل، دکت ــیروانی باب ــی نوش صنعت
ــم و  ــگاه عل ــس دانش ــوان رئی ــه عن ــی ب ربان
ــور  ــر عباســعلی رضاپ ــدران، دکت ــاوری مازن فن
بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد، 
دکتــر ســتار خالدیــان بــه عنــوان رئیــس 
دانشــگاه هنــر شــیراز، دکتــر محمــد حســین 
رحمانــی دوســت بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه 
ــه  ــی ب ــراد صحرای ــا م ــر رض ــابور و دکت نیش
ــر  ــان، دکت ــگاه فرهنگی ــس دانش ــوان رئی عن
ــه عنــوان رئیــس دانشــگاه  جاســم محمــدی ب
علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
ــه عنــوان  ــژاد ب ایــام، دکتــر مهــدی احمدی ن
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 
ــدون  ــر فری ــان، دکت ــی کرم بهداشــتی و درمان
دانشــگاه  رئیــس  عنــوان  بــه  عبدالملکــی 
علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
ــوان  ــه عن ــر کــورش ســاکی ب کردســتان، دکت
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 
ــن  ــر حس ــان، دکت ــی کاش ــتی و درمان بهداش
ــوم  ــه عنــوان رئیــس دانشــگاه عل ملکــی زاده ب
درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی، 
بوشــهر، دکتــر ســیدمحمد موســوی میرزایــی 
ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــوان رئی ــه عن ب
خدمــات بهداشــتی و درمانــی بیرجنــد و دکتــر 
علــی اصغــر خیرخــواه وکیــل آبــاد بــه عنــوان 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 
ــد  ــر حمی ــت، دکت ــی جیرف ــتی و درمان بهداش
ــواد  ــس پژوهشــگاه م ــوان ریی ــه عن ــدوار ب امی
ــدی  ــواد محم ــر ج ــن دکت ــرژی و همچنی و ان
بــه عنــوان رییــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی 
ــدند. ــاب ش ــاوری انتخ ــت فن ــک و زیس ژنتی

حجت االســام والمســلمین محمــود محمــدی 
عراقــی گفــت: معــارف دینــی حوزه هــای 
ــت  ــئله جمعی ــاره مس ــران درب ــه خواه علمی
ــرد. ــرار گی ــغ ق ــورد آمــوزش، پژوهــش و تبلی م

حجت االســام والمســلمین محمــود محمــدی 
عراقــی، رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری در 
قــم بــا اشــاره بــه نقــش و اهمیــت حوزه هــای 
ــار  ــامی، اظه ــام اس ــران در نظ ــه خواه علمی
داشــت: بیانــات امــام خمینــی)ره( و مقــام 
ــت  ــتی اهمی ــناد باالدس ــری و اس ــم رهب معظ
ــت  ــگاه حوزه هــای علمیــه خواهــران را ثاب جای

می کنــد.

رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری در قــم بــا 
تشــکر از بنیانگــذاران حرکــت مقــدس و پدیده 
ــت:  ــران، گف ــه خواه ــای علمی ــارک حوزه ه مب
در ایــن مــدت اســناد باالدســتی خوبــی تنظیم 
شــده اســت، رســالت، چشــم انداز، بیانیــه 
ــه ای  ــاختار حکیمان ــنامه و س ــت، اساس مأموری
بــرای حوزه هــای علمیــه خواهــران فراهــم 

شــده اســت.

ــلط  ــوان مس ــه ای از بان ــان تاریخچ ــا بی وی ب
ــون،  ــام تاکن ــدر اس ــی از ص ــوم دین ــه عل ب
ادامــه داد: قبــل از انقــاب افــرادی ماننــد 
آیــت اهلل قدوســی و آیــت اهلل شــرعی بــه دنبــال 
بودنــد؛  بــرای نظــام اســامی  کادرســازی 
ــاق  ــاب اســامی اتف ــروزی انق ــد از پی ــا بع ام
ــی  ــام خمین ــا پیشــداری ام ــاد؛ ب ــدی افت جدی
ــری  ــم رهب ــام معظ ــان مق ــد از ایش )ره( و بع

توجــه ویــژه بــه تربیــت عالمــان خواهــر وجــود 
ــت. ــته اس داش

حجت االســام والمســلمین محمــدی عراقــی، 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــامی را م ــام اس ــام نظ اهتم
داد و خاطرنشــان کــرد: وقتــی نظــام اســامی 
اینطــور پــای کار آمــده اســت و پانصــد مدرســه 
علمیــه خواهــران کــه در برخــی شــهرها تعــداد 
طــاب و مــدارس حوزه هــای علمیــه خواهــران 
از بــرادران بیشــتر اســت، خواهــران بایــد تمــام 
ــه  ــرفت ب ــا و پیش ــرای اعت ــود را ب ــاش خ ت

کار بندنــد.

ــم  ــری در ق ــم رهب ــام معظ ــر مق ــس دفت رئی
ــد ســند مهندســی علمــی و  بیــان داشــت: بای
ــای  ــدارس حوزه ه ــرای م ــعه ای ب ــند توس س
علمیــه وجــود داشــته باشــد کــه در ایــن ســند 
ــه صــورت دقیــق وجــود داشــته  سیاســت ها ب
باشــد؛ بــرای مثــال توســعه حوزه هــای علمیــه 
از ایــن بــه بعــد کّمــی یــا کیفــی باشــد؟ ایــن 

ــد. ــخص باش ــد مش ــت ها بای سیاس

ــاره مســائلی  وی آموزش هــای حــوزوی را درب
ماننــد تربیــت فرزنــد ضعیــف ارزیابــی کــرد و 
ادامــه داد: در حوزه هــای علمیــه خواهــران 
جمعیــت  مســأله  دربــاره  دینــی  معــارف 
ــغ  ــق و تبلی ــش، تحقی ــوزش، پژوه ــورد آم م
ــد  ــی بای ــوزش عموم ــرد، قســمت آم ــرار بگی ق
نیازهــای  و  کاربــردی  علــوم  بــر  متمرکــز 

ــد. ــوان باش ــه بان جامع
ــی  حجت االســام والمســلمین محمــدی عراق
دربــاره وضعیــت فضــای مجــازی، گفــت: 
ــدار  ــد پرچم ــران بای ــه خواه ــای علمی حوزه ه
ــا ســتیز دشــمنان اســام در فضــای  ــه ب مقابل
مجــازی و فرهنــگ باشــند، متأســفانه آنچنــان 
علمیــه  حوزه هــای  ظرفیــت  از  بایــد  کــه 
خواهــران در حــل مســائل فرهنگــی اســتفاده 

نشــده اســت.

در جلسه کمیته تعیین رؤسای دانشگاه ها؛ 
رؤسای ۱8 دانشگاه و پژوهشگاه های مواد و انرژی و مهندسی ژنتیک و 

زیست فناوری تایید انتخاب شدند

حجت االسام والمسلمین محمدی عراقی:
تبلور معارف دینی درباره جمعیت از وظایف اصلی حوزه های علمیه 

خواهران است
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دکتــر ســعیدرضا عاملــی دبیــر شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی عنــوان کــرد: اگــر عدالــت در 
گوشــه ای از جهــان اســتقرار پیــدا بکنــد و حتی 
ــش  ــم کاه ــان ظل ــی از جه ــش کوچک در بخ
پیــدا بکنــد مــا کار اساســی را انجــام داده ایــم. 
در فضایــی کــه ظلــم و بی عدالتــی اســت، 
بیــان حــق سســت می شــود و کام حــق 
نافرمانــی می شــود. حکومــت اگــر قــدرت 
اجــرای عدالــت را از دســت بدهــد، عمــا مردم 
ــه چندگانگــی  ــل ب و امــت از یکپارچگــی تبدی
و پراکندگــی می شــوند، بــر همیــن اســاس بــا 
الهــام از تفکــر تمدنــی امــام رضــا)ع( بــه امــر 
ــس  ــه هیچک ــم ب ــه و ظل ــرای هم ــت ب عدال

توجــه شــده اســت.
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقاب 
فرهنگــی، دکتــر ســعیدرضا عاملــی، دبیــر 
علمــی پنجمیــن کنگــره جهانــی امــام رضــا)ع( 
در پیــش نشســت ایــن کنگــره گفــت: با ســام 
ــه آســتان مقــدس حضــرت رضــا)ع(  خــاص ب
ــرت  ــی آن حض ــار خادم ــا افتخ ــه م ــه هم ک
ــرت و  ــوار حض ــودن در ج ــروز ب ــم و ام را داری
گام برداشــتن در مســیر اهــداف رضــوی بــرای 
همــه مســلمانان و همــه پیــروان اهــل بیــت)ع( 
افتخــاری بــزرگ اســت. مــردم جهــان نســبت 
بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت و امــام رضــا 
ــه  ــد و روز ب ــاص دارن ــام ارادات خ ــه الس علی
روز معرفــت و ارادت بــه ایــن آســتان افزایــش 

ــد.  ــدا می کن پی
قــدس  آســتان  تولیــت  از  می دانــم  الزم 
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــاب حج ــوی جن رض
حــاج آقــای مــروی و همچنیــن جنــاب آقــای 
دکتــر طالبــی، جنــاب آقــای دکتــر َقراملکــی، 
جنــاب آقــای ذولفقــاری و البتــه تشــکر خــاص 
مجمع جهانی اهل بیــت  محتــرم  دبیــرکل  از 
ــی کــه کمــک  علیهم الســام و همــه عزیزان
ــا  ــن فرصــت حضــور اعض ــا از ای ــا م ــد ت کردن
ــت  ــی، مجمــع اهــل بی ــرم مجمــع عموم محت
ــره  ــت کنگ ــش نشس ــن پی ــم و ای ــره بگیری به
جهانــی امــام رضــا)ع( را برگــزار کنیــم، تشــکر 
ــع  ــه جم ــم ک ــک می گیری ــال نی ــه ف ــم. ب کن
فاخــری از اندیشــمندان، دانشــمندان، پیــروان 
اهــل بیــت در ســایر نقــاط جهــان آغازگــر ایــن 

ــش نشســت هســتند. پی
ــام  ــی ام ــره جهان ــزود: کنگ ــی اف ــر عامل دکت
ــه بعــد از پیــروزی انقــاب  رضــا)ع( قدمتــی ب
اســامی دارد، یعنــی یــک تاریخچــه ۴۰ ســاله 
پشــت برگــزاری ایــن کنگــره هســت کــه همــه 
ســاله آغــاز ایــن کنگــره با حضــور رهبــر حکیم 
انقــاب شــروع می شــده اســت و مقاالتــی کــه 
در ایــن کنگره هــا ارائــه می شــده محصــول 
حضــور و ارائــه نظــر توانمندتریــن دانشــمندان 

ایــران و جهــان بــوده اســت.
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــا)ع(  ــام رض ــی ام ــم جهان ــره پنج ــت: کنگ گف
تحــت عنــوان اندیشــه تمدنــی امــام رضــا 

ــه  ــم ب ــه، ظل ــرای هم ــت ب ــام: عدال علیه الس
هیچکــس اختصــاص داده شده اســت. انتخــاب 
موضــوع عدالــت بــرای همــه و ظلــم بــه 
ــاز  ــک نی ــی ی ــو، بازخوان ــک س ــس از ی هیچک
عمومــی در جهــان اســت. از ســوی دیگــر اگــر 
مــا بــه روح دیــن نــگاه کنیــم، بــه اصــول دیــن 
ــن  ــی دی ــه اجتماع ــه عرص ــیم و ب ــته باش داش
توجــه کنیــم، عدالــت بنیادی تریــن امــری 
اســت کــه در ســاختار اندیشــه الهی و اســامی 
وجــود دارد. بــه فرمایــش امیــر المومنیــن: 
ــان  ــدل بنی ــکام«]۱[  ع ــات االح ــدل حی »الع
ــکام  ــه اح ــدل هم ــا ع ــت، ب ــی اس ــکام اله اح
ــکام  ــه اح ــدل هم ــدون ع ــود و ب ــا می ش احی
تعطیــل می شــود، لــذا بــا توجــه بــه روح دیــن 
ــرار دارد. ــا ق ــای م ــون بحث ه ــت در کان عدال

اگــر  داد:  ادامــه  تهــران  دانشــگاه  اســتاد 
بــه وضعیــت امــروز جهــان توجــه کنیــم، 
اهمیــت  عدالــت  موضــوع  کــه  می بینیــم 
بیشــتری پیــدا کــرده اســت بــرای اینکــه 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــض افزای ــم و تبعی ظل
مــا بــا ظلم هــای ســاختاری در جهــان مواجــه 
تولیــد  اســتعمار  هســتیم، ظلم هایــی کــه 
ــه نســل کشــی ها  ــرده اســت؛ اســتعماری ک ک
ــه،  ــی گرفت ــه بردگ ــل ها را ب ــت، نس ــرده اس ک
کشــتارهای جمعــی را در جهــان رقــم زده، 
کشــتار  کــه  می کننــد  تــاش  بعضی هــا 
جمعــی را بــه هولوکاســت خاصــه کننــد، 
ــی را در  ــای بزرگ ــی ملت ه ــی کشــتار جمع ول
جهــان درگیــر کــرده اســت، در آفریقــا نزدیــک 
بــه ۱۰۰ میلیــون نفــر انســان کشــتار جمعــی 
شــده اند، در فیلیپیــن ۸ میلیــون انســان کشــته 
ــطین در  ــراق در فلس ــن در ع ــده اند، در یم ش
ــورهای  ــتان در کش ــاد در افغانس ــره در چ اریت
آمریــکای التیــن در میــان بومیــان آمریــکا کــه 
نســلی از بومیــان آمریــکا باقــی نمانــده اســت 
ــت و  ــه اس ــورت گرفت ــزرگ ص ــتارهای ب کش
ــای غــرب  ــه، خــود دنی ــان تفکــر ظالمان قربانی
بــوده اســت، در جنــگ جهانــی اول و دوم ۱۰۰ 
ــرت  ــی عب ــدند ول ــته ش ــان کش ــون انس میلی
ــم و  ــش ظل ــع افزای ــان مناب ــد و همچن نگرفتن

می دهنــد.  افزایــش  را  بی عدالتــی 
دکتــر عاملــی در توضیــح مصادیــق ظلــم 
ــادی  ــا آوارگان زی ــروز ب ــا ام ــزود: م ــر، اف فراگی
ــار  ــاس آم ــر اس ــتیم؛ ب ــه هس ــان مواج در جه
ســال ۲۰۲۱ آژانــس پناهنــدگان ســازمان ملــل 
ــون  ــه ۸9 میلی ــک ب ــه نزدی ــد ک ــام می کن اع
آواره اجبــاری در جهــان داریــم، آوارگانــی کــه 
۴۰درصــد آنهــارا کــودکان آواره و کــودکان 
ــه  ــی خانمــان تشــکیل مــی دهنــد. وقتــی ب ب
ــم بیشــترین آوارگان  ــی کنی ــگاه م کشــورها ن
ــزار  ــون و۸۴۴ ه ــد؛ ۶ میلی ــوده ان در ســوریه ب
نفــر آواره در جنــگ هــای ســوریه بــوده اســت. 
در ونزوئــا نزدیــک بــه ۴ میلیــون و ۶۰۵ هــزار 
نفــر آواره شــدند، در افغانســتان ۲۷۱۲ انســان 
ــون  ــودان ۲ میلی ــوب س ــتیم، در جن آواره داش
ــف  ــورهای مختل ــن کش ــزار و همچنی و۳۶۲ ه
ــت ۶۰  ــا قدم ــا ب ــی ه ــم بعض ــگاه میکنی را ن
ــوند  ــل می ش ــه آوارگان متحم ــاله از جامع س
ولــی  بیشــتر،  بعضــی  و  کمتــر  بعضی هــا 
ــده  ــه ای ش ــی ظالمان ــزو ذات زندگ ــی ج آوارگ
ــان شــاهد هســتیم. ــروز در جه ــه ام اســت ک

ــام  ــی ام ــر علمــی پنجمیــن کنگــره جهان دبی
ــاس  ــر اس ــروز ب ــت: ام ــار داش ــا)ع( اظه رض
ــام  ــد اع ــل  متح ــازمان مل ــه س ــی ک آمارهای

می کنــد کســانی کــه درآمــد روزانــه ی ۱ 
 9۰ و  دالر  یــک  دارند)بــا  9۰ســنت  و  دالر 
ســنت در روز زندگــی می کننــد( جمعیتــی 
ــن  ــد و ای ــکیل می دهن ــا را تش ــی در دنی بزرگ
وضعیــت هرچــه بــه کشــورهای محروم تــر 
ــی رود؛ از ۳۶  ــر م ــا باالت ــد ه ــد، درص می رس
ــر  ــر را ذک ــق فق ــر و مطل ــه ی فق درصــد جامع
می کننــد تــا متوســط جهــان بــه ۶/۷ رســیده 
اســت. کســانی کــه در فقــر و فاکــت زندگــی 
می کننــد و غــذای روزانــه را ندارنــد، کودکانــی 
ــدن  ــوت ش ــذا و فرت ــیدن غ ــر نرس ــه در اث ک
بــدن دچــار بیماری هــای مزمــن می شــوند 
ــود.  ــی می ش ــا منته ــدن آنه ــته ش ــه کش و ب
وقتــی بــه نتیجــه ۲۰ســال بــه اصطــاح 
جنــگ علیــه تــرور بعــد از ۱۱ ســپتامبر نــگاه 
ــزار  ــه ۵۳۰ ه ــد ک ــم ماحظــه می کنی می کنی
ــه  ــگ علی ــی جن ــال واه ــا خی ــان ب ــر انس نف
تــرور! کشــته شــده اند. فــرض بــر اینکــه 
ــد،  ــپتامبر باش ــی۱۱ س ــل اصل ــن الدن عام ب
ــت،  ــان اس ــک جری ــا ی ــا نهایت ــرد ی ــک ف ی
ــد؟  ــه می کنن ــورها حمل ــردم کش ــه م ــرا ب چ
ــردن در  ــتجو ک ــردن و جس ــف ک ــون توق قان
انگلســتان گذاشــتند کــه بــه اســتناد آن قانــون 
ــدون  ــاه ب ــد و ۶ م ــرد را بگیرن ــتند ف می توانس
هیــچ دلیــل زنــدان بکننــد و هــر بایی ســرش 
بیاورنــد، بدتریــن رفتارهــای اجتماعــی نســبت 
ــاط  ــایر نق ــکا و س ــا و آمری مســلمان ها در اروپ
ــد.۳۰۷ هــزار نفــر کشــته  جهــان اعمــال کردن
شــدگان نظامــی بوده انــد، ۸ هــزار میلیــارد دالر 
صــرف جنــگ علیــه تــرور شــده اســت، و ایــن 
مســیر ادامــه دارد! امریــکا در همیــن دو دهــه 
اخیــر در ۱۶ جنــگ در دنیــا مشــارکت داشــته 
اســت. وقتــی کــه نــگاه می کنیــم بــه فرهنــگ 
زندگــی، جالــب اســت کــه آمارهــا نشــان 
ــل متحــد  ــار ســازمان مل ــه ازای آم می دهــد ب
در ۲۰۲۰، در ۱۰۰ هــزار نفــر جمعیــت امریــکا 
ــر در  ــه ۳۱ نف ــل را دارد ک ــار قت ــن آم باالتری
ــی  ــای معمول ــل ه ــت، قت ــر اس ــزار نف ۱۰۰ ه
ــد و  ــان اســلحه دســت مــی گیرن کــه در خیاب

همدیگــر را می کشــند. 
ــی در  ــض اجتماع ــت: تبعی ــی گف ــر عامل دکت
دنیــا بیــداد می کنــد، هنــوز کــه هنــوز اســت 
بیــن ســفید پوســت ها و رنگیــن پوســت ها 
فاصلــه گذاشــته انــد و دوره هایــی که شــیر آب 
ــدا  ــت ها را ج ــن پوس ــت ها و رنگی ــفید پوس س
کردنــد، در خاطره هــا هســت. مــن قبــل از 
انقــاب اســامی دوره دبیرســتانم را در آمریــکا 
ــا در رســتوران دبیرســتان  ــا م ــودم، آن روزه ب
میــز غذایمــان جــدا بــود، رنگیــن پوســت ها و 
ــتند،  ــدا داش ــذای ج ــز غ ــفید پوســت ها می س
جــدا  سفیدپوســتها  بخــش  اتوبوس هــا  در 
بــود. ایــن تفکــر اســتثناگرایانه ســفید پوســتی 
ــک  ــود ی ــپ ب ــروزش در ترام ــه ب ــی ک آمریکای
واقعیتــی ســت کــه امــروز در فضــای اجتماعــی 

ــکا وجــود دارد. آمری
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی افــزود: 
ــژادی  ــری ن ــه نابراب ــه ب ــی ک ــروز زمان ــا ام م
ــم از  ــگاه می کنی ــکا ن ــدا آمری ــاالت متح در ای
ــک  ــا پســر ســیاه پوســت ی ــرد ی ــزار م ــر ه ه
ــود، از  ــته می ش ــس کش ــت پلی ــه دس ــر ب نف
ــدرک  ــا م ــت ب ــیاه پوس ــال س ــر ۲ بزرگس ه
ــواده  ــا خان ــا از اعض ــتر ی ــا بیش ــگاهی ی دانش
زندانــی هســتند یعنــی یکــی از اعضــا خانــواده 
از ۲ بزرگســال بــه زنــدان رفتــه اســت. امنیــت 

اقتصــادی در دنیــا حکایــت از نابرابــری بــزرگ 
بهداشــت  و  ســامت  حــوزه  در  می کنــد، 
نابرابــری بســیار بزرگــی را مــا در فضــای 
جهانــی می بینیــم. مــن چندیــن شــاخص 
ــتی  ــت زیس ــاخص های وضعی ــری در ش نابراب
عــرض می کنــم، اینهــا را تاکیــد می کنــم 
بــرای اینکــه بــه وضعیــت دوران پیرامــون 
خودمــان دقــت کنیــم، عدالــت را در کتــاب و 
ــت در عرصــه  ــم، عدال ــال نمی کنی ــم دنب در قل
ــال  ــد دنب ــی، اقتصــادی و سیاســی بای اجتماع

ــود. ش
فرهنــگ رضــوی بایــد در عرصــه زندگــی 
ــده  ــد اصــاح کنن ــد بای ــدا بکن ــداد پی ــا امت م
وضعیــت زندگــی باشــد، اگــر مــا معــارف 
ــه  ــم و ب ــاوت کنی ــرآن را ت ــم، ق ــاد بگیری ی
ــی  ــه عمل ــی نتیج ــویم ول ــرف بش ــارت مش زی
ــم باشــد و راه و  ــه ظل ــن دادن ب ــان ت زندگی م
چــاره پیــدا نکــردن بــرای ظلــم باشــد در واقــع 

ــت.  ــرده اس ــدا نک ــداد پی ــیره امت آن س
اگــر بــه متوســط درآمــد مــردم جهــان نــگاه 
کنیــم از جمهــوری آفریقــای مرکــزی کــه 
درآمــد ســرانه حــدود ۶۶۱ دالر اســت تــا 
کشــورهایی کــه ۱۱۶ هزار دالر درآمد متوســط 
ــس  ــد و منعک ــود دارن ــت، وج ــان اس سرانه ش
کننــده فاصلــه درآمــدی مــردم جهــان اســت، 
ــورهایی  ــم کش ــگاه کنی ــات ن ــه تحصی ــر ب اگ
ــک  ــا ی ــات آنه ــط تحصی ــه متوس ــتند ک هس
ــا  ــو ت ــد بورکینافاس ــت مانن ــال اس ــم س و نی
ــه  ــی ک ــورهای اروپای ــد کش ــورهایی مانن کش
ــر  ــت.  اگ ــال اس ــات ۱۴ س ــط تحصی متوس
ــی  ــاخص جمعیت ــه ش ــی را ک ــه زندگ ــد ب امی
اســت کــه نشــان می دهــد متوســط عمــر 
ــروز  ــاز ام ــم ب ــگاه کنی ــدر اســت، ن انســان چق
کــه وضــع بهداشــت بهتــر شــده اســت از ۵۲ 
ــال در  ــه ۸۴ س ــا ب ــی شــود ت ســال شــروع م
ژاپــن می رســد اگــر بــه مــرگ و میــر کــودکان 
ــال از ۲۱  ــر ۵ س ــودکان زی ــم در ک ــگاه کنی ن
ــود  ــی ش ــروع م ــلند ش صــدم در صــد در ایس
ــه اوج مــی  ــا بــه ۱۲/۷ درصــد در ســومالی ب ت
رســد. در نمــودار ذیــل بعضــی از شــاخص های 
مهــم مرتبــط بــا امــور مرتبــط بــا زندگــی را در 

ســال ۲۰۲۰ ماحظــه می کنیــد. 
 وقتــی بــه فســاد کــه بــاز مصداقــی از 
فســاد  می کنیــم،  نــگاه  اســت  بی عدالتــی 
دنیــا را فــرا گرفتــه اســت. امــروز در آمریکا ۲۵ 
ــاز شــده اند،  ــس ب درصــد نســل جــوان همجن
ــراض  ــی شــده اســت، انق ــت منف رشــد جمعی
ــه  ــرار گرفت ــردم ق نســلی در مســیر زندگــی م
ــادر  ــد م ــگ جدی ــه فرهن ــرای اینک ــت. ب اس
ــار  ــده ب ــل کنن ــه حم ــردی ک ــوان ف ــه عن را ب
مســئولیت و تربیــت اســت، تشــویق نمی کنــد 
و بعنــوان یــک ارزش زندگــی تلقــی نمی شــود. 
مــادر در فرهنــگ جدیــد تبدیــل بــه یــک فــرد 
در مســیر  موقــت  اســتفاده  و  زده  مصــرف 
ــک  ــای ت ــذا خانواده ه ــت؛ ل ــده اس ــی ش زندگ
سرپرســت افزایــش پیــدا کــرده انــد، 9۵ درصد 
خانواده هــای تــک سرپرســت در دنیــای غــرب 
توســط مــادر اداره می شــود. ۳۵ درصــد در 
آمریــکا همزیســتی بــدون ازدواج وجــود دارد و 
ایــن مســیر همــه عرصه هــای زندگــی دنیــا را 

ــه اســت.  گرفت
ــم  ــا دور ه ــا در اینج ــت: م ــی گف ــر عامل دکت
جمــع شــده ایم کــه در ذیــل مکتــب رضــوی و 
اندیشــه تمدنــی امــام رضــا)ع( خــود را بــا ایــن 
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ســئوال اساســی مواجــه کنیــم کــه چــه راهــی 
ــرای همــه و ظلــم  ــرای عدالــت ب ــد ب مــی توان
ــل  ــرد؟ عق ــدا ک ــوان پی ــس می ت ــرای هیچک ب
ــش  ــرای کاه ــی را ب ــا راه ــود ت ــارور ش ــا ب ه
ظلــم در جهــان پیــدا بکنــد، اگــر توفیــق 
پیــدا کنیــم کــه عدالــت در گوشــه ای از جهــان 
ــد و در گوشــه ای از جهــان  ــدا بکن اســتقرار پی
ــی را  ــا کار اساس ــد م ــدا بکن ــش پی ــم کاه ظل
ــفه  ــع فلس ــگاه در واق ــن ن ــم، ای ــام داده ا ی انج
وجــودی انقــاب اســامی و در بنیــان نهضــت 
حضــرت سیداالشــهدا و ســیره نظــری و عملــی 

ــت.  ــام اس ــا علیه الس ــام رض ام
ــک  ــه ی ــد ک ــی دارن ــا )ع( فرمایش ــام رض ام
ــد در  ــام می فرماین ــت، ام ــا هس ــه م ــدار ب هش
ــق  ــان ح ــت بی ــم هس ــای ظل ــه فض ــی ک جای
کارســاز نیســت. در فضایــی کــه فضــای ظلــم و 
بی عدالتــی اســت، بیــان حــق سســت می شــود 
کام حــق نافرمانــی می شــود. می فرماینــد: 
راه دشــمنان در محله هاییســت کــه مــورد 
تهمــت اســت. دشــمن در محله هایــی کــه 
محل هــای خــراب اســت قــدرت بیشــتری 
ــا  ــواری و میکده ه ــراب خ ــس ش دارد. در مجال
و مجالــس لهــو و لعــب بــه حــرام، اینجــا نیــز 
ــه  ــی ک ــدان دارد. دیوان های ــمن در آن می دش
ــای  ــود ج ــم نمی ش ــت حک در آن از روی عدال
ــه در آن  ــی ک ــت. محافل ــمن اس ــا دش جوالن
امامــان معصــوم )ع( را طعــن می زننــد و از 
ــن  ــع دی ــد و در واق ــی می کنن ــن بدگوی مؤمنی
ــوالن  ــل ج ــد مح ــخره می گیرن ــه س ــدا را ب خ
دشــمن اســت. مجالــس اهــل معصیــت، ظلــم 
ــت. ــمن اس ــوالن دش ــه ج ــادکاری عرص و فس

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ادامــه 
فرماینــد: هــرگاه  امــام رضــا)ع( مــی  داد: 
حکومــت عدالــت را اجــرا نکنــد از چشــم مردم 
ــتیبانی  ــا و پش ــی توده ــد و از یکبارچگ می افت
آنهــا محــروم می گــردد. حکومــت اگــر قــدرت 
اجــرای عدالــت را از دســت بدهــد عمــا مــردم 
ــه چندگانگــی  ــل ب و امــت از یکپارچگــی تبدی
و پراکندگــی می شــوند، لــذا بنیــان تفکــر 
ــن  ــه ای ــه ب ــر توج ــا)ع( ب ــام رض ــی ام تمدن
ــر کلیــدی اســت. در خصــوص اولویت هــای  ام
واجبــات الهــی نقــل اســت فضــل بــن شــاذان 
ــد  ــوال می کن ــا)ع( س ــرت رض ــابور از حض نیش
ــی  ــات دین ــتین واجب ــند نخس ــر بپرس ــه اگ ک
چیست؟پاســخ ایــن اســت کــه اقــرار و ایمــان 
بــه خــدا و بــه پیامبــر خــدا و بــه حجــت خــدا 
ــده اســت،  ــزرگ آم ــزد خــدای ب و هرچــه از ن
ــان  ــرار و ایم ــردم اق ــر م ــرا ب ــند چ ــر بپرس اگ
بــه خــدا و پیامبــر و حجــت و احکامــی کــه از 
نــزد خــدا آمــده اســت واجــب اســت، حضــرت 
از  بســیار  دلیل هــای  بــرای  می فرماینــد: 
ــزرگ  ــدای ب ــه خ ــه ب ــی ک ــه کس ــه اینک جمل
ــاب  ــت اجتن ــد از معصی ــته باش ــان نداش ایم
ــرای  ــان ب ــت ایم ــان تقوی ــس بنی ــد، پ نمی کن
ــی  ــان بزرگ ــک بنی ــی ی ــکام اله ــتقرار اح اس
ــا  ــدار ب ــاب در دی ــم انق ــر حکی ــت. رهب اس
اعضــا مجمــع اهــل بیــت اولیــن نکتــه ای کــه 
ــه  ــود ک ــت ب ــل بی ــرف اه ــد مع ــر دادن تذک
ــت و  ــل بی ــه اه ــان ب ــت ایم ــل بی ــت اه معرف

ــی آورد. ــال م ــه دنب ــن راه را ب ــه ای ــان ب ایم
ــه  ــی ک ــزود: وقت ــران اف ــگاه ته ــتاد دانش اس
ــد  ــم برچن ــت می کنی ــی صحب ــر تمدن از تفک
محــور بایــد تاکیــد کــرد، اوال وقتــی از تعبیــر 
ــدن  ــدن را تم ــود، تم ــتفاده می ش ــدن اس تم
شناســان معمــوال بــه گذشــته بــر می گرداننــد. 
بعضــی از تمــدن شناســان وقتــی کــه بــه 
ــدن  ــه تم ــود ک ــوال می ش ــی س ــاظ تاریخ لح
ــد  ــت؟ میگوین ــی اس ــه دوره زمان ــر چ ــر ب ناظ
از ۱۰۰ســال قبــل! یعنــی بایــد یافته هــای 

ــت  ــک معنوی ــاری ی ــک معم ــگ ی ــک فرهن ی
یــک عقانیــت یــک حکمــت در عمــق عمــل 
اجتماعــی ریشــه دار شــود و عمــق پیــدا بکنــد، 
ــا تبدیــل  در میــان مــردم نفــوذ پیــدا بکنــد ت
بــه یــک امــر تمدنــی بشــود. تمــدن یــک امــر 
فاخــر اســت یــک امــری اســت کــه انســان ها 
ــد، احســاس  ــق می کنن ــار آن احســاس تعل کن
افتخــار می کننــد، احســاس بــودن دارنــد. 
بــودن انســان ها در کنــار میــراث تمدنــی 
ــا در فرمایشــات اهــل  ــد، ام ــدا می کن ــا پی معن
می بینیــم  را  نــگاه  ایــن  بیت علیهم الســام 
کــه امــور فاخــر را بــه عمــل نســبت می دهنــد، 
دیــدگاه  در  می دهنــد.  نســبت  امــروز  بــه 
رهبــر حکیــم انقــاب اســامی)مدظله العالــی( 
ــی مشــهود اســت.  ــگاه خیل ــن ن در گام دوم ای
مســتحضر هســتید مقــام معظــم رهبــری 
بیانــه ای در ۲۲ بهمــن ســال ۱۳9۸ صــادر 
ــاب  ــالگی انق ــل س ــوان چه ــه عن ــد ب کردن
ــد  ــوان گام دوم، و فرمودن ــت عن ــامی تح اس
مــا یــک گام برداشــته ایم کــه ایــن چهــل 
ســال گذشــت و اکنــون می خواهیــم یــک گام 
دیگــری برداریــم  کــه یــک نــگاه چهــل ســاله 
بــه آینــده داشــته باشــیم، ببینیــم در ۴۰ ســال 

ــم؟ ــد چــکار کنی ــا بای ــده م آین
دبیــر شــورای عالی انقــاب فرهنگی افــزود: در 
آنجــا مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد مــا هدف 
را تمــدن نویــن اســامی می گذاریــم و در واقــع 
تمــدن را بــه یــک امــری بــرای آینــده و بــرای 
ــا نســبت  ــه صرف ــد ن ســاختن نســبت می دهن
بــه گذشــته. بلــه تمدن ریشــه در گذشــته دارد، 
ریشــه در ســنت دارد و ریشــه در فرامیــن الهی 
دارد، ولــی مــا هــم بــه عنــوان یــک نســلی کــه 
امــروز زندگــی مــی کنیــم و تــاش می کنیــم، 
ــیم.  ــته باش ــازی داش ــهم در تمدن س ــد س بای
تمــدن در ایــن نــگاه در واقــع مؤلفه هــای دوران 
ظهــور اســت، مؤلفه هــای دوران ظهــور تمــدن 
ــد.  ــف می کن ــیر و تعری ــامی را تفس ــن اس نوی
ــی  ــارز ایــن امــر تمدن یکــی از مشــخصه های ب
و ایــن نــگاه تمدنــی در واقــع ارتبــاط عادالنــه 
ــا اقشــار اجتماعــی اســت. یــک موقــع مــا از  ب
عدالــت یــک نظام،بــه عنــوان یــک سیســتم یــا 
ــم،  ــت می کنی ــک ســاختار صحب ــوان ی ــه عن ب
ــت  ــردی صحب ــت ف ــم از عدال ــی ه ــک زمان ی
می کنیــم. قاعدتــاً حکومــت هــا مســئولیت 
ــور  ــد. بط ــت را دارن ــد عدال ــام من ــتقرار نظ اس
ــردی  ــت ف ــا عدال ــت دارد، ام ــرد اهمی ــم ف حت
ــت،  ــد نیس ــت نظام من ــده عدال ــش دهن پوش
ــرای  عدالــت نظامنــد یــک ســاختار نهادینــه ب
عدالــت فراهــم می کنــد و همــه جامعــه را 
اعــم از فــرد و گروه هــای اجتماعــی را وادار 
ــای  ــد. خصیصه ه ــه می کن ــاط عادالن ــه انضب ب
ایــن نظــام عدالتــی یکــی آن اســت کــه 
مــا بیــن اقشــار مختلــف جامعــه در دادن 
نگذاریــم، خدماتــی کــه  تفــاوت  خدمــات 
ــذا  ــد غ ــت مانن ــی اس ــی زندگ ــای اساس نیازه
، آب، تامیــن ســامت، امنیــت و آمــوزش. 
ایــن ۵ نیــاز اساســی زندگــی اســت و در 
اینهــا بیــن هیــچ  قشــری از اقشــار اجتماعــی 
ــه  ــدار، طبق ــت. دارا و ن ــاوت گذاش ــد تف نبای
ــار  ــردن اقش ــیم ک ــدارد، تقس ــاال ن ــن و ب پایی
ــدارد.  ــژادی ن ــی و ن ــه لحــاظ قوم ــی ب اجتماع
ــر  ــس فقی ــد: »هرک ــا)ع( می فرماین ــام رض ام
ــامی  ــر او س ــد و ب ــات کن ــلمانی را ماق مس
ــدا  ــد خ ــران کن ــه توانگ ــام ب ــا س ــاوت ب متف
ــد  ــات خواه ــت خشــمگین ماق را در روز قیام
کــرد« ]۲[. فــرد حتــی در ســام کــردن تفاوت 
ــات  ــد داشــته باشــد  چــه برســد در خدم نبای
ــاوت  ــد تف ــا نبای ــات دادن حتم دادن، در خدم
گذاشــت. امــا در ســام کــه یــک آغــاز ارتبــاط 
ــی  ــد تفاوت ــد حــق نداری اســت، آنجــا می گوین

ــد. امــام صــادق)ع(  بیــن فقیــر و غنــی بگذاری
ــد  ــار کن ــی را خ ــس مومن ــد: »هرک می فرماین
یــا او را بــه ســبب فقــر و تنگدســتی اش حقیــر 
ــت  ــت انگش ــد او را در روز قیام ــمارد خداون ش

نمــا می کنــد«]۳[.
و  اخــاق  و  رفتــار  افــزود:  عاملــی  دکتــر 
ســلوک عادالنــه یکــی از آن ابعــاد تمدنــی 
ــه  ــتیم ک ــن را داش ــدرت ای ــر ق ــه اگ ــت ک اس
ــت  ــه روای ــل ب ــا)ع( را تبدی ــام رض ــی ام زندگ
ــم  ــری می کردی ــت تصوی ــک روای ــینمایی ی س
ــار  ــه در کن ــه هم ــه را ک ــاق کریمان و آن اخ
امــام احســاس آســایش می کردنــد بــه تصویــر 
ــی  ــوس م ــا ملم ــا کام ــرای م ــیدیم ب می کش
ــی  ــی یعنــی چــه! زمان شــد کــه اخــاق تمدن
کــه امــام)ع( را مســموم کردنــد و امــام در 
بســتر بیمــاری افتــاد چــون روششــان ایــن بود 
ــواده و کســانی  ــا همــه اهــل خان کــه غــذا را ب
ــد،  ــل می کردن ــد، می ــام بودن ــار ام ــه در کن ک
ــد کــه خادمیــن و خــدم  حضــرت اعــام کردن
و حشــم همــه ســر یــک ســفره جمــع شــوند 
ــات  ــی از روای ــم، در بعض ــذا بخوری ــم غ ــا ه ب
تاریخــی اســت کــه آن غــذا، غــذای آخــر عمــر 
حضــرت رضــا)ع( بــود، غــذا را بــا خدم و حشــم 
و نیروهــا و کارکنــان و همــه در ســر یک ســفره 
ــدا  ــام پی ــردی مق ــک ف ــا ی ــروز ت ــد. ام خوردن
می کنــد اولیــن اتفاقــی کــه در زندگیــش 
جداســازی  اســت.  جداســازی  می افتــد، 
بخشــی از سیاســت اجتماعــی بــود کــه در 
ــاد. ــاق افت ــی اتف ــورهای اروپای ــی از کش بعض

ــر  ــاد غی ــی اعتم ــام حت ــا علیه الس ــام رض ام
مســلمانان را بــه خــود جلــب کــرده بــود. شــما 
ــاد زرتشــتیان دوران  توجــه حضــرت را و اعتم
ــدر  ــام چق ــه ام ــد، ک ــام ببینی ــه ام ــام را ب ام
ــان  ــان خودش ــی زم ــت دین ــاد اقلی ــود اعتم م
بــود و بعضــی از آنهــا وصیــت می کردنــد 
کــه اموالشــان در اختیــار امــام رضــا قــرار 
بگیریــد، بــرای بعــد از مرگشــان یــا احیانــا اگــر 

می خواســتند خدمتــی را بکننــد. 
ــه  ــه ای ک ــن نکت ــت: آخری ــی گف ــر عامل دکت
ــی حضــرت رضــا)ع(  ــه رویکــرد تمدن راجــع ب
امــام  کــه  اســت  ایــن  می کنــم  عــرض 
آوردن  حســاب  بــه  رویکــرد  رویکردشــان، 
ــه حســاب آوردن، رکــن  ــود. ب ــه ب اعضــا جامع
شــهروندی اســت . رکــن پایــه اول شــهروندی 
ایــن اســت کــه آدم هــا را آدم حســاب کنیــم، 
زمانــی کــه در کنــار مــا هســتند دارای حقــوق 
فــردی و اجتماعــی باشــند، در ســنت رضــوی 
مســتندات زیــادی اســت کــه حکایــت از ایــن 

امــر می کنــد. 
ــام  ــی ام ــر علمــی پنجمیــن کنگــره جهان دبی
رضــا)ع( ادامــه داد: مــا ایــن کنفرانــس و کنگره 
ــه  ــت گرایان ــگاه عدال ــه آن ن ــدف اینک ــا ه را ب
ــی  ــض اجتماع ــگاه ضدتبعی ــا)ع( و ن ــام رض ام
ــداد  ــان امت ــم در جه ــا)ع( را بتوانی ــام رض ام
ــم و  ــزار می کنی ــره پنجــم را برگ ــم، کنگ بدهی
هــدف ایــن اســت کــه در چنــد کشــور کنگــره 
برگــزار بشــود. در حــال حاضــر در افغانســتان، 
ــد و  ــترالیا، هن ــان، اس ــه، لبن ــتان، ترکی پاکس
ــتند  ــی هس ــور( داوطلبان ــن ۷ کش انگلیس)ای
کــه عاقمندنــد کــه یــک نشســت ملــی و بیــن 
ــوان  ــوص عن ــود در خص ــور خ ــی در کش الملل
ــام  ــی ام ــی »اندیشــه تمدن ــره یعن ــی کنگ اصل
رضــا  علیه الســام : عدالــت بــرای همــه، ظلــم 
ــی  ــه بدیه ــد. البت ــزار کنن ــه هیچکــس« برگ ب
ــد  ــت کار بای ــره از کیفی ــه کنگ ــت دبیرخان اس
اطمینــان حاصــل کنــد. امیــدوار هســتیم 
ــه الســام، در  ــا علی ــام رض ــی ام ــره جهان کنگ

ــود. ــزار ش ــال ۱۴۰۲ برگ س

شورای علمی و راهبردی هیأت 
حمایت از کرسی های نظریه 

پردازی، نقد و مناظره برگزار شد

ــأت  ــردی هی ــی و راهب ــورای علم ــه ش جلس
پــردازی،  نظریــه  کرســی های  از  حمایــت 
ــت اهلل رشــاد در محــل  ــه ریاســت آی نقــد و ب
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ش دبیرخان

ــد. ــزار ش برگ
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
ــت اهلل  ــه آی ــن جلس ــی، در ای ــاب فرهنگ انق
رشــاد رئیــس هیــأت حمایــت از کرســی هــای 
ــورد  ــره، در م ــد و مناظ ــردازی، نق ــه پ نظری
ــی  ــی هیــأت حمایــت نکات برنامــه هــای تحول

ــرد. ــه ک را ارائ

ــرم  ــای محت ــرات اعض ــتماع نظ ــس از اس  پ
ــول  ــنهادی تح ــرح پیش ــون ط ــه پیرام جلس
ــادی  جنــاب آقــای دکتــر فیــروزی دهقــان آب
ــی  ــوم اجتماع ــی عل ــورای تخصص ــس ش رئی
ــدی  ــش احم ــر خدابخ ــای دکت ــاب آق و جن
رئیــس شــورای تخصصــی علــوم رفتــاری 
ــروه  ــه پزوهشــی و کارگ ــه و رزوم اعضــا، برنام
هــای زیرمجموعــه شــورا را معرفــی و بــا نظــر 
ــید. ــب رس ــه تصوی ــه ب ــای جلس ــت اعض اکثری

ــه اعضــا،  ــد ک ــن ش ــا برای ــن جلســه بن در ای
ــی  ــورای تخصص ــس ش ــب رئی ــس و نائ و رئی
فرهنــگ پژوهشــی پــس از بررســی اولیــه، بــه 
ــأت و  ــع هی ــه مجم ــی در جلس ــکل تکمیل ش
ــب  ــرح و تصوی ــردی ط ــورای راهب ــپس ش س

شــود.

ــه  ــه ب ــن جلس ــر در ای ــوارد زی ــن  م همچنی
تصویــب رســید: عنــوان شــورای علمــی و 
راهبــردی بــه شــورای راهبــردی و اندیشــه ورز 
ــد، اعضــای کارگروه هــای تخصصــی  تغییــر یاب
هیــأت  دبیرخانــه  مشــورتی  کارگــروه  در 
حمایــت بررســی و مصــوب شــود، طــرح 
جامعــی از ســاختار معاونیــن دبیرخانــه هیــأت 
ــن  ــل عناوی ــف آن ذی ــرح وظای ــاوه ش ــه ع ب
معاونــت گفتمان ســازی و ارتباطــات، معاونــت 
ــور شــبکه کشــوری،  ــزاری کرســی ها و ام برگ
معاونــت حمایــت و امتــداد میدانــی مصوبــات 
و  آمــاده  بین الملــل  دفتــر  یــک  به عــاوه 
ــرار گیــرد، من بعــد طــرح  در دســتور کار ق
ــتگاهی بــه  ــی کمیته هــای دس دســتور تعال
کمیته هــای فرادســتگاهی اســتانی در دســتور 
ــی تحــت  ــرار گرفتــه و از طــرح شــورای عال ق
مجموعــه هیــأت خــودداری شــود،  مقــرر 
ــأت  ــع هی ــد اعضــای مجم ــب جدی شــد ترکی
حمایــت و شــورای راهبــری و اندیشــه ورزی در 
جلســه بعــدی مجمــع هیــأت حمایــت طــرح 
ــه  ــور ب و مصــوب شــود. بنــا شــد شــورای مزب
عنــوان کانــون و هســته فکــری اندیشــه ورزی 
ــأت  ــد، ورود هی ــت نمای ــت فعالی ــأت حمای هی
بــه قلمروهــای غیرعلــوم انســانی نظیــر علــوم 
کشــاورزی، فنــی و مهندســی، پایــه و پزشــکی 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق در دس
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دکتر کبگانیان:
فهرست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت برای انتقال دانشجویان پزشکی به داخل کشور تهیه می شود

ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
ــگاه های  ــت دانش ــت: فهرس ــور گف ــی کش علم
خارجــی مــورد تاییــد وزارت بهداشــت، درمــان 
ــرای انتقــال دانشــجویان  و آمــوزش پزشــکی ب

ــود. ــه می ش ــه داخــل کشــور تهی ــکی ب پزش
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقاب 
فرهنگــی، دکتــر منصــور کبگانیــان در حاشــیه 
ــورای  ــم از ش ــصت و شش ــد و ش ــه یکص جلس
ــی  ــع علم ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب س
ــن  ــت: در ای ــگاران گف ــع خبرن ــور در جم کش
ــم بررســی و تصمیمــات  جلســه دو محــور مه

خوبــی گرفتــه شــد.
انتقــال  ســاماندهی  را  اول  محــور  وی 
بــه  کشــور  از  خــارج  ایرانــی  دانشــجویان 
ــور  ــل کش ــکی داخ ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ایــن  از  بســیاری  کــرد:  اظهــار  و  دانســت 
اقتصــادی  مختلــف  مشــکات  دانشــجویان 
ــه در  ــن آنک ــد ضم ــدا می کنن ــی پی و فرهنگ
ــتند  ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــگاه هایی مش دانش
ــته  ــت نداش ــن اس ــت الزم را ممک ــه کیفی ک

باشــند.
کبگانیــان بیــان کــرد: بــر ایــن اســاس وزارت 
ــن  ــکی آیی ــوزش پرش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــی نقشــه  ــا مشــورت ســتاد اجرای ــه ای را ب نام
جامــع علمــی کشــور تهیــه کــرده اســت. 
ــی  ــورد بررس ــه م ــن جلس ــن در ای ــن آیی ای
ــاد  ــاس مف ــر اس ــد ب ــرر ش ــت و مق ــرار گرف ق
ایــن آییــن نامــه وزارت بهداشــت لیســت 
دانشــگاه های مــورد تاییــد خــود را هــر ســاله 

ــد. ــام کنن اع
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اضافــه 

کــرد: اعــام لیســت دانشــگاه های مــورد تاییــد 
از آن جهــت اســت کــه افــرادی که در خــارج از 
کشــور مشــغول بــه تحصیــل می شــوند، بداننــد 
ــور  ــارج از کش ــگاه های خ ــت دانش ــه کیفی ک

بــرای مــا مهــم اســت.
ــت  ــرار اس ــاس ق ــن اس ــر ای ــه داد: ب وی ادام
یــک آزمــون ارزیابــی صاحیــت علمــی بــرای 
ــه کشــور  ــه درخواســت بازگشــت ب ــرادی ک اف
ــور را  ــگاه های کش ــل در دانش ــه تحصی و ادام
دارنــد، توســط مرکــز ســنجش آمــوزش علــوم 
پزشــکی وزارت بهداشــت طراحــی شــود و 
بــرای ایــن دســته از داوطلبــان حــد نصابــی در 

ــود. ــه می ش ــر گرفت نظ
کبگانیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه جزئیــات 
ــی  ــان متقاض ــته از داوطلب ــن دس ــرش ای پذی
ــا  ــور ب ــگاه های کش ــل در دانش ــه تحصی ادام
مشــورت و هماهنگــی شــورای ســنجش و 
تعییــن خواهــد  پذیــرش آمــوزش کشــور 
ــه در  ــن زمین ــرد: در ای ــان ک ــر نش ــد، خاط ش
صورتــی کــه نیــاز بــه آییــن نامــه هــا و دســتور 
العمل هــای دیگــر باشــد، تدویــن خواهــد 

ــد. ش
ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
ــه داد: بخــش عمــده ای از  علمــی کشــور ادام
جلســه امــروز بحــث دربــاره موضــع مهم ســند 
ملــی و دانــش بنیــان امنیــت غذایــی بــود. ایــن 
ــم در درخواســت  ــناد و ه ــم در اس موضــوع ه
وزارت جهــاد کشــاورزی بــوده اســت. ایــن 
ــام  ــر مق ــه اخی موضــوع در ســخنرانی و مطالب
معظــم رهبــری نیــز مــورد تاکیــد ویــژه بــوده 
اســت. مــا واژه امنیــت غذایــی را در ۱۰ ســال 
ــه  ــی را در ده ــدار و اقتصــاد غذای ــده و اقت آین

بعــد پیش بینــی می کنیــم.
ــران در گذشــته  ــا بیــان اینکــه ای کبگانیــان ب
ــت:  ــت گف ــته اس ــی داش ــدار غذای ــود اقت خ
تامیــن  را  نــه تنهــا غــذای خــود  کشــور 
ــوال  ــه معم ــذای خاورمیان ــه غ ــرده و بلک می ک
وابســته بــه کشــور ایــران بــوده ولــی متاســفانه 
ــد  ــته ش ــم گذش ــه در رژی ــی ک ــا طراحی های ب

و برخــی از برنامه هایــی کــه ابرقــدرت هــا 
ــد. ــف ش ــه تضعی ــن برنام ــتند، ای داش

وی خاطــر نشــان کــرد: در ســند ملــی و 
دانــش بنیــان امنیــت غذایــی محورهــای 
مختلفــی مطــرح شــده اســت و قــرار بــر ایــن 
ــه  ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــه در س ــت ک اس

ــود. ــی ش ــور نهای ــی کش ــع علم جام
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تاکیــد 
ــر  ــند، وزی ــن س ــت ای ــی کلی ــرد: در بررس ک
جهــاد کشــاورزی و معــاون پژوهشــی ایــن 
ــه و معــاون پژوهشــی وزارت نیــرو در  وزارتخان
حــوزه آب حضــور داشــتند و اعضــای حقیقــی 
ــد. ــار نظــر کردن ــه اظه ــن زمین ــی در ای و حقوق

کبگانیــان اظهــار کــرد: مقدمــه و مــاده یــک 
ــه  ــی ب ــف اختصاص ــامل تعاری ــند ش ــن س ای
ــاده ۲  ــد و م ــب ش ــل تصوی ــی و کام ــور کل ط
ــود  ــی ب ــول و مبان ــامل اص ــه ش ــند ک ــن س ای

ــد. ــه ش ــه آن اضاف ــور ب ــد مح ــه چن ک
وی غــذای حــال و جلوگیــری از مصــرف 
ــذا را  ــرف غ ــی در مص ــه جوی ــه و صرف بی روی
از جملــه بندهایــی دانســت کــه در ایــن ســند 
اضافــه شــد و افــزود: مــاده ســوم ایــن ســند در 
خصــوص چشــم انــداز امنیــت غذایــی بحــث و 
ــه شــامل  ــاده ۴ ک ــب رســید و در م ــه تصوی ب
فهرســت جامعــی از عناویــن شــاخص ها و 
مقــدار موجــود و مطلــوب آنهــا در ســال ۱۴۱۰ 
اســت، بــه اصاحاتــی تصویــب رســید. در ایــن 
قســمت ســعی کردیــم ایــن شــاخص ها خیلــی 
جزیــی نشــود و بــه شــاخص های کان و مهــم 

ایــن حــوزه پرداختــه شــد.
کبگانیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن 
ــن ســند بررســی شــده  ــاده ۴ ای ــا م جلســه ت
اســت، افــزود: افزایــش اقتــدار کشــور در حــوزه 
امنیــت غذایــی، تامیــن انــرژی و پروتئیــن 
ــه  ــه ب ــانی، توج ــت انس ــت کرام ــور، رعای کش
ــن  ــداف ای ــه اه ــی از جمل ــای تحول رویکرده

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــند در نظ س
ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی

علمــی کشــور بــا بیــان اینکــه در حــوزه 
کشــاورزی برخــی از تفکرهــا بــا هرگونــه 
ــی  ــرد: برخ ــار ک ــت، اظه ــف اس ــول مخال تح
ــد و تاکیــد  ــه امنیــت غذایــی ندارن اعتقــادی ب
ــود آب در  ــه کمب ــرد ب ــن رویک ــه ای ــد ک دارن
ــا  ــه ب ــی ک ــد زد در صورت ــن خواه ــور دام کش
مطالبــی کــه در ایــن جلســه عنــوان شــد مــی 
توانیــم مصــرف آب را مدیریــت کنیــم و امنیــت 

ــم. ــت بیاوری ــه دس ــی را ب غذای
وی افــزود: در صورتــی کــه فنــاوری و مدیریت 
ــه  ــکار گرفتــه شــوند می توانیــم ب ــی ب ــه خوب ب

ســمت امنیــت غذایــی حرکــت کنیــم.
کبگانیــان یــادآوری کــرد: در ایــن زمینــه بایــد 
ــه ای حرکــت کنیــم کــه سیاســت ها و  ــه گون ب
برنامه ریــزی در ایــن حــوزه بــا تغییــر دولت هــا 
ــتاد  ــند در س ــن س ــن رو ای ــد از ای ــر نکن تغیی
نقشــه جامــع علمــی کشــور نهایــی ســازی مــی 
شــود و در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه 

تصویــب نهایــی خواهــد.
ــاورزان را از  ــأن کش ــه ش ــه ب ــان توج کبگانی
دیگــر رویکردهــا ایــن ســند نــام بــرد و گفــت: 
ارتقــای ســواد و مهــارت در میــان کشــاورزان و 
ســوق یافتــن جوانــان بــه کشــاورزی موضوعــی 
ــن ســند ذکــر شــده  اســت کــه در مــاده ۴ ای
ــت  ــذا و حاکمی ــامت غ ــن س ــت. همچنی اس
فرهنــگ مطلــوب در ایــن ســند رعایــت شــده 

اســت.
وی کاهــش خــام فروشــی در حوزه کشــاورزی 
را از دیگــر رویکردهــای ایــن ســند ذکــر کــرد 
و افــزود: در صورتــی کــه محصوالت کشــاورزی 
فــراوری شــود، ارزش افــزوده باالتــری خواهــد 
ــام فروشــی در  ــد از خ ــن رو بای داشــت و از ای

ایــن حــوزه جلوگیــری شــود.

ــند  ــن س ــوول ای ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
تــا مــاده ۴ مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
ــی  ــورای عال ــه ش ــدن ب ــی ش ــورت نهای در ص

ــد.   ــد ش ــال خواه ــی ارس ــاب فرهنگ انق

انجمــن ریاضــی ایــران پیرامــون ابعــاد مصوبــة 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای آزمــون 
ورودی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی 
بیانیــه ای صــادر کــرد و تاکیــد داشــت: آنچــه 
اجــرای مصوبــه مدنظــر  نتیجــه  به عنــوان 
ــراردارد،  ــامی ق ــران اس ــوزان ای ــی دلس تمام
و  می شــود  حاصــل  جمعــی  همــت  بــا 
ــاد  ــک نه ــوان ی ــئولیت و ت ــر از مس ــاً فرات تبع
سیاســت گذاری اســت و هم افزایــی ملــی را 

می طلبــد.
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقاب 

فرهنگــی، متــن بیانیــه شــرح زیر اســت:
انجمــن ریاضــی ایــران به عنــوان اولیــن و 
ــا  ــه ب ــران ک ــی ای ــن علم ــابقه ترین انجم پرس
ســرآمدترین انجمن هــای ریاضــی دنیــا در 
تعامــل اســت و عضــو گــروه ۴ جهانــی در 
ــة بین المللــی ریاضــی اســت، به منظــور  اتحادی
گســترش و ارتقــای دانــش و فرهنــگ ریاضــي 
و بهبــود آمــوزش و پژوهــش، همــواره اهتمــام 
ــی و  ــة علم ــدی جامع ــرای بهره من ــود را ب خ
عمومــی کشــور از تــوان تخصصــی دانشــمندان 
ــن  ــا ای ــت. ب ــته اس ــوف داش ــوزه معط ــن ح ای

رویکــرد، انجمــن برخــود الزم می دانــد در 
خصــوص مصوبــة اخیــر شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی کــه تغییراتــی را در شــیوۀ ســنجش 
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــه دانش ــان ورود ب متقاضی
ــام  ــی و اع ــته، بررس ــی دربرداش ــوزش عال آم

ــد. نظــر نمای
ایــن انجمــن به عنــوان یــک نهــاد علمــی 
ــوع  ــرح موض ــش از ط ــتقل، پی ــع و مس مرج
و  ســنجش  ضوابــط  و  سیاســت ها  مصوبــة 
پذیــرش متقاضیــان ورود بــه دانشــگاه ها و 
مؤسســات آمــوزش عالــی و انتقــادات متناظــر 
آن در فضــای عمومــی، نقــدی بــر ابعــاد نحــوۀ 
ســنجش فعلــی داشــته و ایراداتــی ســاختاری 
ــی وارد  ــنجش فعل ــوی س ــر الگ ــی ب و محتوای
می دانســت، اعــم از ناتــرازی یادگیــری در نظام 
آمــوزش عمومــی بــا محتــوا و مهارت هــای 
مــورد رقابــت در آزمــون سراســری کــه در 
ــه  ــتیابی ب ــخگویی و دس ــرعت پاس ــب س قال
ــه حــل مســئله  ــاز ب ــدون نی پاســخ صحیــح، ب
بــه ویــژه در ســؤاالت ریاضــی، کامــًا مشــهود 
ــة  ــن دو مؤلف ــتگی بی ــن، همبس ــود. همچنی ب
ــی  ــا دسترس ــر ب ــرش در دانشــگاه های برت پذی

بیشــتر بــه منابــع فــوق برنامــة مــدارس کــه در 
مؤسســات کنکــوری ارائــه می شــود هــم مزیــد 
بــر خطــای نظام منــد موجــود در الگــوی فعلــی 

ارزیابــی می شــود.
بــا توجــه بــه ایــن تحلیــل و ســابقة پــردازش 
موضوعــی، در مقطــع کنونــی کــه تغییــر 
از طریــق شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــد،  ــرح ش ــوه  ای مط ــه ای فراق ــوان مداخل به عن
ــود  ــی خ ــات تخصص ــا ماحظ ــن ب ــن انجم ای
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــام می کن ــر را اع ــوارد زی م
اســت کــه  هــر نــوع تغییــر در شــیوۀ گزینــش 
داوطلبــان بــرای دانشــگاه ها بایــد بــه شــیوه ای 
جنبه هــای  لحــاظ  بــا  کامــل  و  درســت 
فرهنگــی و اجتماعــی بــه اجــرا درآیــد، در غیــر 
ــری  ــیب های دیگ ــد آس ــورت، می توان ــن ص ای

ــد: ــته باش ــراه داش به هم
از لحــاظ ریاضــی، بازطراحــی ســنجش در 
ــر  ــز ب ــطه متمرک ــات متوس ــش تحصی دو بخ
نمــرات دروس عمومــی و تخصصــی اســتاندارد 
و  آمــوزش  نهایــی  آزمون هــای  در  شــده 
پــرورش و آزمــون تخصصــی متمرکــز بــر 
آزمایشــی کنکــور  دروس تخصصــی گــروه 

ــت  ــری از وضعی ــدل ارتقایافته ت ــری، م سراس
فعلــی را ارائــه می دهــد.

ــی  ــد ریاضــی مبتن ســنجش در دروســی مانن
ــر تدریــس روش هــای غیرتخصصــی تســتی،  ب
افــت کیفیــت علم آمــوزی و مانــع  ســبب 
ــم  ــتدالل و درک مفاهی ــوۀ اس ــکل گیری ق ش
ــر  ــرای تمرکــز ب علمــی می شــود و توجیهــی ب
ــل  ــای غیراصی ــری مهارت ه ــظ و به کارگی حف

تســتی می گــردد.
نتایــج حاصــل از روش فعلــی ســنجش، افــت 
معنــادار تحصیــل در مــدارس و کم انــگاری 
علــوم پایــه در مقطــع متوســطه را دربرداشــته 

حمایت انجمن ریاضی ایران از مصوبه سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی
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و بــه پذیرش هــای کم کیفیــت و در نهایــت 
کاهــش ســطح علمــی ورودی هــای دانشــگاهی 
و ایجــاد شــکاف در ســطح علمــی دانشــجویان 
یــک ورودی شــده کــه به ضــرر کل دوره و 
ــی و جامعــة علمــی کشــور  نظــام آمــوزش عال

اســت.
سرنوشــت  رقــم زدن  و  سراســری  آزمــون 
جوانــان در چنــد ســاعت، موجــب ایجــاد 
ــا  ــی در خانواده ه ــار روان ــة کاذب و فش دغدغ
دوران  کیفیــت  به جــای  کــه  اســت  شــده 
ــد  ــی فرزن ــتداللی و علم ــد اس ــل و رش تحصی
ــد.  ــه کنن ــور تکی ــات کنک ــه مؤسس ــود،  ب خ
به جــای مطالبــة محتــوای علمــی  یعنــی، 
در  )خصوصــاً  عمیــق  یادگیــری  و  بــه روز  
دروس ریاضــی(، متقاضــی کاهــش بــار درســی 
مــدارس بــرای پرداختــن بــه برنامــة کنکــوری 

ــند. باش
شــورای  اخیــر  مصوبــة  بســتر  در  آنچــه 
عالــی انقــاب فرهنگــی، قابــل توجــه بــه 
ــع و  ــا مناف ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــر می رس نظ
مصالــح بلندمــدت دانش آمــوزان و دانشــجویان 
ــنجش در  ــع، س ــی دارد. در واق ــده همخوان آین
آزمــون اختصاصــی بــا تمرکــز بــر چنــد درس 
و  می شــود  برگــزار  حرفه ای تــر  به صــورت 
ــخ گویی در  ــی و پاس ــؤاالت مفهوم ــی س طراح
میانگیــن زمانــی بیشــتر، جایگزیــن تســت زنی 
می شــود.  ممکــن  زمــان  کوتا  ه تریــن  در 

آموخته هــای  بــا  دانش آمــوز  نتیجــه  در 
عمیق تــری مــورد ســؤال قــرار می گیــرد و 
قوی تــری  منطــق  و  دانــش  بــا  می توانــد 
ــا  ــبات ی ــام محاس ــا انج ــود را ب ــتگی خ شایس
رســیدن بــه پاســخ تحلیلــی، بــه ثبــت برســاند. 
ــری  ــر و یادگی ــت تفک ــا تقوی ــرد ب ــن رویک ای
دروس و مطالعــة دقیــق کتاب هــای درســی 

ــت. ــو اس همس
بــا طراحــی ایــن مــدل جدیــد، وزن ســنجش 
ــع  ــوز توزی ــل دانش آم ــول دوران تحصی در ط
ــه  ــدی ن ــورت فراین ــنجش به ص ــود و س می ش
ــه  ــرا ک ــرد، چ ــرار می گی ــاک ق ــه ای م نقط
عمــًا دانش آمــوزان بــرای کســب ۴۰ تــا 
۶۰ درصــد نمــرۀ آزمــون ورودی، کــه مبتنــی 
بــر نمــرات امتحانــات نهایــی سراســری در 
پایه هــای ۱۰ تــا ۱۲ اســت، مســیر کســب 
شایســتگی را بهتــر طــی می کننــد. ایــن روش 
کتاب هــای  بــر  متمرکــز  عادالنــه  به طــور 
ــوزش  ــام آم ــه در نظ ــود ک ــد ب ــی خواه درس
ــاً  ــب عموم ــمیت دارد و بدین ترتی ــی رس عموم
خانواده هــا مجبــور بــه صــرف هزینــة خــارج از 

ــود. ــد ب ــی نخواهن ــوزش عموم ــام آم نظ
انتظــار مــی رود تعمیــم آزمــون سراســری 
معتبرســازی  و  ســال  در  مقطــع  دو  بــه 
ــت و  ــامت رقاب ــز س ــال نی ــرای دوس ــج ب نتای
را  دانشــگاه ها  بــرای  اســتعدادیابی  فرصــت 
ــت ورودی  ــش کیفی ــه افزای ــد و ب ــش ده افزای

و  آموزش عالــی  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 
بیانجامــد. آن  همچنیــن خروجــی 

 
برگه هــای  تصحیــح  موجــود  روش هــای 
اجــرای  صــورت  در  نهایــی،  امتحانــات 
ــنجی  ــی صحت س ــل قبول ــد قاب ــت، تاح درس
تصحیــح چنــد  روش  و همخوانــی  نمــرات 
ــائبة  ــاً ش ــد و تقریب مصحــح را پوشــش می ده
مخدوش بــودن نمــرات و ایجــاد فضــای ناســالم 
ــد. ــی را رد می کن ــرات غیرواقع ــذ نم ــرای اخ ب

تعــداد جلســات آزمــون نهایــی کــه در طــول 
ــرای ورود  ــنجش ب ــای س ــل مبن دوران تحصی
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس ــه دانش ب
ــا ۳۰  ــن ۲۰ ت ــی بی ــورت تقریب ــه ص ــت ب اس
جلســه خواهــد بــود. به نظــر می رســد وارد 
کــردن ایــراد نظام منــد بــه نمــرات ۳۰ جلســة 
ــاوت  ــای متف ــی در موقعیت ه ــتقل امتحان مس
زمانــی و مکانــی بســیار ســخت تر از ایــراد 
وارد بــر یــک آزمــون سراســری یک بــار در 
کل  یک جــا  به صــورت  کــه  اســت  ســال 
ــکان  ــک م ــی را در ی دروس تخصصــی و عموم
ــرار  ــورد ســنجش ق ــان ۳ ســاعته م ــک زم و ی

می دهــد.
ضریب پذیــری دروس عمومــی و تخصصــی 
هــم  بتوانــد  کــه  باشــد  به گونــه ای  بایــد 
ــکان  ــر و ام ــی هدفمندت ــت تحصیل ــه هدای ب

ــة  ــه نکت ــد ک ــک کن ــر کم ــتعدادیابی بهت اس
ــا و ارزشــمندی اســت و هــم آفــت  ــل اعتن قاب
فعلــی پذیــرش دانشــجو بــا درصدهــای صفــر و 
منفــی در دروس اصلــی رشــته های دانشــگاهی 

ــرد. ــن بب را از بی
ــه نقطــة  ــرای دســت یابی ب به نظــر می رســد ب
ــه کــه می توانــد  ــن مصوب ــة اهــداف ای بهین
ــنجش  ــای س ــرای ارتق ــو ب ــه جل ــی رو ب گام
محســوب شــود، نیــاز بــه اعتمادســازی و 
تبییــن مزیت هــای مصوبــه از طــرف گروه هــای 
مرجــع و شفاف ســازی ابهامــات وجــود دارد تــا 
فرافکنــی و مخالفــت غیرتخصصــی، تمرکــز 
ــح را از  ــزی صحی ــدرت برنامه ری ــی و ق تحصیل

ــد. ــل نکن ــا زای خانواده ه
مصوبــه  اجــرای  نتیجــه  به عنــوان  آنچــه 
مدنظــر تمامــی دلســوزان ایــران اســامی 
ــور و  ــی کنک ــار غیرعلم ــش فش ــراردارد کاه ق
ــه  ــرای ورود ب ــر ب ــای عادالنه ت ــاد فرصت ه ایج
ــی اســت  ــوزش  عال دانشــگاه ها و مؤسســات آم
کــه بــا همــت جمعــی و طراحــی کارآمدتریــن 
ضوابــط فنــی و دســتورالعمل های اجرایــی، 
انســانی،  نیــروی  بــرای  الزم  آموزش هــای 
رعایــت  و  مناســب،  بودجــة  تخصیــص 
حاصــل  بین المللــی  تــراز  در  اســتانداردها 
ــوان  ــئولیت و ت ــر از مس ــاً فرات ــود و تبع می ش
یــک نهــاد سیاســت گذاری اســت و هم افزایــی 

را می طلبــد. ملــی 

گفتگو با رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:
اساسنامه مصوب شورای عالی انقاب فرهنگی جامعیت دارد

دکتــر مجتبــی همتی فــر رییــس ســازمان 
ــرد:  ــوان ک ــودک عن ــت ک ــم و تربی ــی تعلی مل
اساســنامه مصــوب شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی جامعیــت زیــادی دارد و از نظــر 
ــد  ــدو تول ــی را از ب ــرات کودک ــت تغیی جامعی
ــا و  ــز مهدکودک ه ــه مراک ــت و هم ــده اس دی
ــت. ــرار داده اس ــر ق ــتان ها را مدنظ ــش دبس پی

۱۱ شــهریور ۱۳99 مقــام معظــم رهبــری در 
ــاره  ــرورش درب ــوزش و پ ــئوالن آم ــع مس جم
اهمیــت دوران کودکــی و لــزوم ســاماندهی 
مهدکودک هــا نــکات ارزنــده ای بیــان نمودنــد. 
 ۱۳99 آذر   ۲۵ در  بیانــات،  ایــن  از  پــس 
به منظــور  فرهنگــی  انقــاب  شــورای عالی 
ــم و تربیــت  ــا تعلی ــور مرتبــط ب ســاماندهی ام
دوره کودکــی، تصویــب کــرد کــه تمامــی امــور 
ــز  ــای کــودک و ســایر مراک ــه مهده ــوط ب مرب
نگهــداری کــودکان اعــم از صــدور مجــوز، 
تقویــت  نظــارت،  و  هدایــت  برنامه ریــزی، 
ــوزش و  ــه وزارت آم ــی ب ــتانداردها و ارزیاب اس
ــه  ــته ب ــادی وابس ــود و نه ــول ش ــرورش مح پ
وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای عهــده دار 
ــم و  ــا تعلی ــط ب ــور مرتب ــه ام ــدن یکپارچ ش
تربیــت کــودک تشــکیل شــود. بــر ایــن اســاس 
»ســازمان  اساســنامه   ،۱۳99 بهمــن   ۷ در 
ــب  ــه تصوی ــودک« ب ــت ک ــم و تربی ــی تعلی مل
شــورای عالی انقــاب فرهنگــی رســید و ۲۶ 
اســفند ۱۳99 بــرای اجــرا ابــاغ شــد و در ۱۳ 
مــرداد ۱۴۰۰، ایــن ســازمان طــی مراســمی بــا 
ــرورش رســماً آغــاز  ــر آمــوزش و پ حضــور وزی

ــرد. ــه کار ک ب

بــه ایــن مناســبت مرکــز خبــر شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی گفتگــوی اختصاصــی بــا 

دکتــر مجتبــی همتی فــر، رئیــس ســازمان 
ــم و تربیــت کــودک داشــته اســت.  ــی تعلی مل
ــت  ــم و تربی ــفه تعلی ــرای فلس ــر دکت همتی ف
ــت  از دانشــگاه فردوســی مشــهد دارد و مدیری
اندیشــکده تعلیــم و تربیــت داّل و تأســیس 
بنیــاد تربیتــی حیــات را در کارنامــه خــود دارد. 
ســابقه تدریــس در دانشــگاه جامعــه المصطفــی 
العالمیــه، دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــگاه 
ــان بخــش  ــی و دانشــگاه فرهنگی ــهید رجای ش
دیگــری از ســوابق ایشــان اســت. مشــروح ایــن 
مصاحبــه تقدیــم خواننــدگان گرامــی مــی 

شــود:

فلســفه تشــکیل ســازمان ملــی تعلیــم 
و تربیــت کــودک چیســت؟

همتی فــر: چالشــی مزمنــی در کشــور داشــتیم 
ــن  ــودک بی ــت ک ــم و تربی ــئله تعلی ــه مس ک
تداخــل کاری دســتگاه ها رهــا شــده بــود، 

ــتی در  ــازمان بهزیس ــرورش و س ــوزش و پ آم
بخش هایــی  در  و  هم پوشــانی  بخش هایــی 
ــود  ــر باعــث شــده ب ــن ام تداخــل داشــتند، ای
ــتی  ــه درس ــت ب ــم و تربی ــوع تعلی ــه موض ک
در ۱۱ شــهریور  اینکــه  تــا  نشــود  دنبــال 
ــخنرانی  ــری در س ــم رهب ــام معظ ــاه 99 مق م
ــرورش  ــوزش و پ ــئوالن آم ــع مس ــه در جم ک
داشــتند بــه ایــن مســئله اشــاره داشــتند کــه 
مهدکودک هــا رهــا هســتند و آنطــور کــه بایــد 
ســاماندهی نشــده و الزم اســت رویکــرد و نــگاه 
ــه مهدکودک هــا ســاماندهی  تربیتــی نســبت ب
ــه دســت  ــر ب ــورد نظ ــگاه م ــه جای ــا ب ــود ت ش

ــد. آی

 ۲ بنــد  در  پیشــتر  نکتــه  ایــن  البتــه 
ــام  ــول در نظ ــاد تح ــی »ایج ــت های کل سیاس
آمــوزش و پــرورش کشــور« در ســال 9۲ از 
ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــده 
بــود کــه خدمــات آموزشــی و پرورشــی از 

ــگاه  ــا دانش ــتانی ت ــش دبس ــا پی ــودک ت مهدک
ــم و  ــوزه تعلی ــت و در ح ــی اس ــور حاکمیت ام

می گیــرد. قــرار  تربیــت 

ــه  ــرای یکپارچ ــد ب ــث ش ــن باع ــود همی خ
عالــی  کــردن مجمــوع خدمــات، شــورای 
انقــاب فرهنگــی بــه میــدان بیایــد و مجمــوع 
مصوبــات قبلــی کــه در راســتای امــور تربیتــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــتی و آم ــه بهزیس ــودک ک ک
داشــت را تجمیــع کنــد و بــه وجهــه تربیتــی، 
آرمــان جدیــدی ببخشــد تــا نــگاه ملــی و 
ــن  ــه در ای ــتگاه ها ک ــوع دس ــر در مجم فراگی
ــوع  ــد یکپارچــه و مجم حــوزه مســئولیت دارن
مراکــز را راهبــری کنــد. بــر ایــن اســاس مــاده 
واحــده تشــکیل ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت 
کــودک در آبــان مــاه ۱۴۰۰ بــه تصویب رســید 
ــون  ــم اکن ــد و ه ــاغ ش ــم اب ــفندماه ه در اس
فرآینــد شــکل گیــری ســازمان در حــال طــی 

شــدن اســت.

ــا چــه حــد  ــه شــورا ت ــر: مصوب همتی ف
توانســت مطالبــات ایــن حــوزه را تامیــن 
و دغدغــه هــای مقــام معظــم رهبــری را 

مرتفــع کنــد؟

همتی فــر: اصــل مصوبــه و اساســنامه ســازمان 
ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک بــه لحاظ پاســخ 
ــی از  ــری یک ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه دغدغ ب
رکورددارهاســت، یعنــی رهبــری دغدغــه ای را 
مطــرح کردنــد و شــورای عالــی انقــاب در بازه 
ــه  ــات الزم را انجــام داد و مصوب ــه اقدام ۷ ماه
ــکیل  ــال تش ــون در ح ــد و هم اکن ــب ش تصوی
ســازمان هســتیم، خــود ایــن کار پیشــرو بــود 
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و تصویــب آن ســرعت عمــل ویــژه ای داشــت.
اساســنامه جامعیــت زیــادی دارد و از نظــر 
ــد  ــدو تول ــی را از ب ــرات کودک ــت تغیی جامعی
دیــده اســت همــه مراکــز مهدکودک هــا و 
ــرار داده اســت.  پیــش دبســتان ها را مدنظــر ق
ــه  ــرده ک ــی ک ــش بین ــزی را پی ــی مراک حت
ســاماندهی کمــی و کیفــی را نیــز در نظــر 

ــد. ــته باش داش

همــه آنچــه که در ســه ســال اول تولــد کودک 
بــه والدیــن مربــوط می شــود نیــز پیــش بینــی 
ــن آموزش هــای الزم را ببیننــد  ــا والدی شــده ت
و توانمنــد شــوند، بــر ایــن اســاس همــه مــوارد 
مربــوط بــه زیســت بــوم کــودک مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه، در ایــن زمینــه همــه ملزوماتــی 
ــه  ــده ب ــرف کنن ــوان مص ــه عن ــودک ب ــه ک ک
کــه  اســت  توجــه می کنــد مدنظــر  آنهــا 
ــل  ــل تام ــای قاب ــی از ویژگی ه ــر یک ــن ام ای
اساســنامه اســت چــرا در ایــن چارچــوب 
ــی،  ــوالت فیزیک ــرگرمی ها، محص ــا، س بازی ه
ــایل  ــودک، مس ــوق ک ــی، حق ــوب، ورزش مکت
ــده شــده اســت. ــودک دی ــی ک جســمی و روان

مثــا در ایــن زمینــه کتــاب کــودک، انیمشــن 
و اســباب بــازی حوزه هــای اســت کــه کــودک 
ــاده ۶  ــد و در م ــت می کن ــات دریاف از آن خدم
اساســنامه آمــده اســت؛ در واقــع هــر چــه کــه 
بــه کــودک مربــوط اســت در فضــای ســازمان 
ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک گنجانــده شــده 

اســت.  

کــه  می دهــد  نشــان  مــوارد  ایــن  همــه 
اینکــه  امــا  دارد.  جامعیــت  اساســنامه 
حمایت هــای جامــع در اساســنامه دیــده شــده 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــد گف ــخ بای ــت؟ در پاس اس
ــف و  ــم تکالی ــی رغ ــی عل ــد در جوانب می رس
ماموریت هــا، اختیــارات الزم بــه ســازمان ملــی 
تعلیــم و تربیــت کــودک داده نشــده اســت.

نقــش و انتظــارات از دســتگاه هــا 
دربــاره ایــن مصوبــه چیســت؟

همتی فــر: ســازمان ملــی کــودک رویکــرد 
تنظیــم گرانــه و حاکمیتــی دارد و در عیــن 
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــه در دل وزارت آم اینک
عنــوان ســازمان مســتقل پیــش بینی شــده، اما 
مجموعــه وظایفــش فراتــر از وزارت آمــوزش و 
پــرورش اســت و در ســطحی باالتــر از آن و 
ــه در  ــود؛ چراک ــال می ش ــی دنب ــطح مل در س
ــت.  ــده اس ــد ش ــی قی ــازمان مل ــوان آن س عن

بنابرایــن درســت اســت کــه ایــن ســازمان در 
وزارت آمــوزش و پــرورش متمرکــز اســت امــا 
دوران کودکــی بــه آمــوزش و پــرورش محــدود 
ــر وزارت ارشــاد،  نمی شــود و دســتگاه های نظی
ــوزش و  ــر آم ــای دیگ ــیما و بخش ه ــدا و س ص
پــرورش مثــل معاونــت ابتدایــی و کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان نهادهــای مرتبــط بــا 
کــودک هســتند. بــر ایــن اســاس هــر نهــادی 
کــه بــه نحــوی قــرار اســت خدمتــی بــه کودک 
ارایــه کنــد چــه مســتقیم و غیرمســتقیم باشــد 
تنظیم گــری آن بــا ســازمان ملــی تعلیــم و 
ــات  ــار را هی ــن اختی تربیــت کــودک اســت؛ ای
ــت.  ــرده اس ــی ک ــش بین ــازمان پی ــای س امن
ــای  ــه اعض ــو دارد ک ــر عض ــا ۲۶ نف ــات امن هی
ــدگان  ــن، صاحبنظــران، نماین ــوه، والدی ســه ق
ــای  ــدگان نهاده ــار نماین ــا در کن مهدکودک ه
ــای  ــیما و حوزه ه ــدا و س ــل ص ــی مث حاکمیت

ــود. ــامل می ش ــه را ش علمی

ــه  ــه چ ــازی مصوب ــی س ــرای اجرای ب
اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت؟

ــد  ــد بتوان ــرا بای ــرای اج ــاختار ب ــر: س همتی ف
الزامــات خوبــی داشــته باشــد، در گیرودارهــای 
اداری کشــور محدودیت هایــی وجــود دارد کــه 
از زمــان ابــاغ مصوبــه نتوانســته ایم از گیــرودار 
اختافــات اداری و ســاختارهای بروکراســی 
عبــور کنیــم. در حالــی کــه در اساســنامه 
ــه  ــرف س ــه ظ ــده ک ــی ش ــش بین ــور پی اینط

ــد. ــکیل می ش ــازمان تش ــد س ــاه بای م

اســتقرار  هنــوز  و  گذشــته  مــاه   ۱۷ االن 
بــه درســتی شــکل نگرفتــه اســت. پــس 
از تشــکیل بایــد تعریــف ســاختار و جــذب 

نیروهــای متخصــص متناســب بــا ماموریت هــا، 
بــا  متناســب  الزم  بودجــه  پیش بینــی 
ــل  ــط و تعام ــرد. رواب ــورت گی ــا ص ماموریت ه
ــف  ــد تعری ــز بای ــر نی ــای دیگ ــازمان ه ــا س ب

ــود. ش
و  نقــش  از  ناشــی  اختافــات  برخــی 
ــدای  ــا از ابت ــایر نهاده ــا س ــازمان ب ــبت س نس
ــه  ــه البت ــب اساســنامه وجــود داشــته ک تصوی
کوتاهی هــا از ســوی برخــی نهادهــا ماننــد 
افتــاده  اتفــاق  بهزیســتی کشــور  ســازمان 
ــان  ــا زم ــد ت ــه بای ــاس مصوب ــر اس ــت. ب اس
اســتقرار ســازمان و مراکــزی کــه تاکنــون 
ــد، کارشــان را ادامــه  خدمــت رســانی می کردن
ــد صــادر  ــدون اینکــه مجــوز جدی ــد، ب می دادن
شــود، بــه محــض اینکــه اساســنامه ابــاغ شــد 
را  مســئولیت خــودش  بهزیســتی  ســازمان 
تفویــض کــرد و آن قســمت را نپذیرفــت و ایــن 
ــکل  ــوز ش ــه هن ــازمانی ک ــد س ــبب ش ــر س ام
نگرفتــه درگیــر یــک مســئله تصــدی گرایانــه و 
ــر  ــا نظی ــود و مســایل مهدکودک ه ــی ش اجرای
نیــروی انســانی و مشــکات معیشــتی مهدهــا 
و اســتانداردها و فضاهــا مــورد بحــث و مناقشــه 
ــئوالنه  ــیدن غیرمس ــا کنارکش ــرد. ب ــرار گی ق
دوش  بــر  مــوارد  ایــن  همگــی  بهزیســتی 
ــر  ــن ام ــت. ای ــرار گرف ــرورش ق ــوزش و پ آم
ــتقرار  ــه دوره اس ــش آورد ک ــی را پی چالش های

ــرد. ــر ک ــازمان را زمانب س

یعنــی در مســیر تشــکیل ســازمان هــم 
مــوازی کاری هــا بــوده و هــم حمایت هــا 

کــم اســت؟

ــل  ــه دلی ــت الزم ب ــا اولوی ــا ب ــر: کاره همتی ف
کوتاهــی هایــی کــه نهادهــای مســئول انجــام 
ــن  ــع ای ــرای رف ــا ب ــاد، مث ــاق نیفت ــد اتف دادن
دغدغه هــا بــه بودجــه نیــاز اســت. انگیــزه 
ــتور کار  ــد در دس ــز بای ــراد نی ــردن اف ــد ک من
ــورت  ــد ص ــای الزم بای ــرد، حمایت ه ــرار گی ق
گیــرد، در مناطــق عشــایری نیــز بایــد خدمــات 
ــه  ــا ک ــون بودجه ه ــم اکن ــود، ه ــه ش الزم ارای
ــف  ــازمانهای مختل ــده در س ــورت پراکن ــه ص ب
وجــود دارد کــه بایــد بــه صــورت متمرکــز وارد 
ــد  ــر می کنن ــی فک ــود. برخ ــازمان ش ــن س ای
ــور  ــودک اداره ام ــی ک ــازمان مل ــاد س ــا ایج ب

مربــوط بــه کــودک پراکنده تــر شــده اســت در 
ــت. ــه نیس ــه این گون ــی ک صورت

تاکنــون چــه اقداماتــی دربــاره مدیریت 
مهدکودک هــا شــده اســت؟

ــاغ  ــه از اب ــر: بخشــی از ۱۷ ماهــی ک همتی ف
مصوبــه اساســنامه ســازمان ملــی تعلیــم و 
کرونــا  دوره  در  می گــذرد  کــودک  تربیــت 
بــوده و بخــش مهمــی از مهدهــا تعطیــل 
بودنــد. انتقــال مهدهــا بــه آمــوزش و پــرورش 
ــه در  ــود ک ــی ب ــاختارها گام بزرگ ــاح س و اص
ــزار  ــدود ۲۰ ه ــد، ح ــته ش ــام برداش ــن ای ای
مهدکــودک داریــم کــه بــه آمــوزش و پــرورش 
ــی از  ــش مهم ــتیم بخ ــدند. توانس ــل ش متص
ایــن مهدکــودک هــا را بــرای خدمــت رســانی 
بــه کودکانــی کــه والدیــن شــاغل دارند بــه کار 
ــهریه ها و  ــا و ش ــن نامه ه ــن آیی ــم. تدوی گیری
ضوابــط بخــش دیگــری از اقدامــات انجــام 

ــت. ــن دوران اس ــده در ای ش

ــتان  ــتان کودکس ــداد یارس ــام روی ــن ای در ای
ــایی و ارزشــیابی محصــوالت  ــرای شناس ــه ب ک
ــزار  ــی برگ ــورت مل ــه ص ــودک ب ــر مهدک فاخ
شــد. همچنیــن تغییــر عناویــن مهدکودک هــا 
ــا همــکاری فرهنگســتان  و پیــش دبســتان ها ب
ــا  ــده مهدکودک ه ــوم انجــام شــده و در آین عل
ــتان«  ــوان »کودکس ــه عن ــال اول ب ــه س در س

ــود. خواهــد ب

ــری  ــوس ت ــج ملم ــه زودی نتای ــم ب امیدواری
ــران  ــان و مدی ــن و مربی ــودکان والدی ــرای ک ب

ــیم. ــته باش داش

ــه  ــر جــدی گرفت ــم و تربیــت کــودک اگ تعلی
شــود پایــه و اســاس پیشــرفت و نظــام تعلیــم 
و تربیــت اســت اگــر دغدغــه تحــول و عدالــت 
ــی  ــیرش از دوران کودک ــم مس ــی داری آموزش
ــارکت  ــا مش ــم ب ــم بتوانی ــذرد. امیدواری می گ
نهادهــا خدمــات بــا کیفیــت تــری را بــه مــردم 

ــم. ــه دهی ارای

حمایت اعضای فرهنگستان علوم از مصوبه سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی

فیزیــک  و  ریاضــی  شــاخه های  اعضــای 
فرهنگســتان علــوم طــی نامــه ای، حمایــت 
کامــل خــود از مصوبــه شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی دربــاره سیاســت هــا و ضوابــط 
ســاماندهی ســنجش و پذیــرش متقاضیــان 
ورود بــه آمــوزش عالــی را اعــام کردنــد و 
ــنجش  ــد س ــه جدی ــتند: در مصوب ــان داش اذع
ــکاالت  ــیاری از اش ــگاه ها، بس ــرش دانش و پذی
ــه  ــد ب ــر طــرح جدی ــه و اگ ــن رفت ــی از بی قبل
ــادی  ــای زی ــود، دارای مزای ــرا ش ــتی اج درس

ــود. ــد ب خواه

بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
ــن  ــه ای انقــاب فرهنگــی، متــن نامــه ب

شــرح اســت:
ــتان  ــک فرهنگس ــی و فیزی ــاخه های ریاض ش
علــوم متشــکل از ۳۰ نفــر از اســتادان بــا 

مرتبــه اســتاد تمامــی و پیشکســوت و پرســابقه 
دانشــگاه های کشــور اســت کــه هــر یــک 

ــش  ــوزش و پژوه ــم در آم ــئولیت های مه مس
تــا  گوناگــون  مدیریت هــای  از  کشــور 
ــته اند.  ــده داش ــر عه ــگاه ها را ب ــت دانش ریاس
ایــن افــراد، در طــول خدمــات دانشــگاهی 
نهایــی  آزمــون  در  اجرائــی  مســئولیت های 
ورودی و طــرح ســؤاالت آزمــون را در مقاطــع 
ــد  ــق بن ــته اند مطاب ــده داش ــر عه ــف ب مختل
ــئولیت  ــوم، مس ــتان عل ــنامه فرهنگس ۲ اساس
ــور و  ــش کش ــوزش و پژوه ــع آم ــی وض بررس
ارائــه پیشــنهادهای الزم بــرای بهبــود و ارتقــاء 

آن بــه مراجــع ذیربــط، بــه عهــده فرهنگســتان 
علــوم اســت و در ســال های اخیــر مــوارد 
ــای  ــود در آزمون ه ــکات موج ــادی از مش زی
ــه اســتحضار  ورودی دانشــگاه ها را بررســی و ب
مقامــات ذیربــط رســانده اند کــه برخــی از 

آنهــا را در زیــر متذکــر می شــویم:
ــوان  ــاعت نمی ت ــه س ــدود س ــدت ح ۱- در م
ســال های  در  حاصــل  علمــی  اطاعــات 
دبیرســتانی را فقــط بــا طــرح ســئوال های 

ــنجید. ــتی س تس
ــش  ــه دان ــادی ب ــیار زی ــی بس ــار روان ۲- فش
از آزمــون وارد  آمــوزان و خانواده هــا قبــل 

. می شــود
۳- بــا کمتریــن ناراحتــی در جریــان آزمــون، 

ــاه می شــود. ــوز تب ــش آم ــده دان آین
دور  شهرســتان های  آمــوزان  دانــش   -۴
دســت، کــه دسترســی بــه کاس هــای کنکــور 

آنچنانــی نداشــته و قــادر بــه تهیــه کتاب هائــی 
ــی، نیســتند؛ در  ــون تبلیغات ــن گوناگ ــا عناوی ب
نگرانــی و فشــار روانــی زیــادی هســتند و لــذا 
ــای درســی  ــه کتاب ه ــز الزم را در مطالع تمرک
و ســایر منابــع قابــل دســترس را نیــز از دســت 

می دهنــد.
می تواننــد  کــه  آموزانــی  دانــش   -۵
هزینه هــای ســنگین کاس هــای کنکــور و 
منابــع تســتی آنهــا را پرداخــت نماینــد تحــت 
تأثیــر روش هــای بــه اصطــاح تســتی بی پایــه 
و اســاس و معمــا گونــه، تمرکــز در یافتــن 
ــی را  ــم درس ــم مفاهی ــتدالل و درک و فه اس
از دســت می دهنــد و تنهــا بــه حفــظ مفاهیــم 

می پردازنــد. غیرمنطقــی 
۶- دانــش آمــوزان بــا هــر نــوع دیپلمــی 
ــگاهی  ــته دانش ــر رش ــب ه ــد داوطل می توانن
ــل از دروس  ــرات حاص ــا نم ــا ب ــوند و صرف ش
ــی  ــا منف ــر ی ــره صف ــا نم ــی ب ــوط و حت نامرب
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در دروس تخصصــی، وارد آن رشــته شــوند 
و در نهایــت آمــوزش دانشــگاهی ضعیــف و 
ضعیف تــر شــده و تدریــس در کاس هــای 
علمــی  ســطح  بــا  دانشــجویائی  چنیــن 
بــرای  را  فراوانــی  مشــکات  ناهماهنــگ، 
بــه کیفیــت  و  آورده  بــه وجــود  اســتادان 

می زنــد. لطمــه  دانشــگاه ها  در  آمــوزش 
۷- درخواســت و فشــار دانــش آمــوزان و 
بــه  خانواده هــا و حتــی مدیــران مــدارس 
ــس  ــا روش تدری ــه صرف ــرای آنک ــان، ب معلم
ــای  ــد و از روش ه ــال کنن ــتی را دنب کاذب تس
ــس  ــی در تدری ــتداللی و منطق ــی، اس مفهوم
خــودداری  ریاضــی(  دروس  در  )مخصوصــا 

ــد. کنن

خوشــبختانه در مصوبــه جدیــد شــورای 
ــیاری از  ــی، بس ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــر  ــه و اگ ــن رفت ــی از بی ــکاالت قبل اش
طــرح جدیــد درســت اجــرا شــود، دارای 

ــود: ــد ب ــر خواه ــای زی مزای

ــنجش  ــازمان س ــری س ــون سراس ۱- در آزم
آمــوزش کشــور چــون فقــط از دروس تخصصی 
ــد، در طــرح ســؤال  ــه عمــل مــی آی آزمــون ب
می تــوان رفــت بیشــتری را بــرای هــر موضــوع 
تســت های  جــای  بــه  و  گرفــت  نظــر  در 
حداکثــر ســه دقیقــه ای، مثــا تســت های 
۵ دقیقــه ای یــا بیشــتر طراحــی کــرد تــا 
داوطلــب بتوانــد بــا تفکــر بیشــتر و منطقی تــر 
ــه  ــبات، ب ــام محاس ــا انج ــزوم ب و در صــورت ل
ــه  ــا مراجع ــا ب ــه صرف ــد، ن ســؤاالت پاســخ ده

بــه حفظیــات خــود بــه ســواالت جــواب دهــد. 
ایــن نــوع آزمــون باعــث تقویــت تفکــر علمــی 
حتــی  و  دبیرســتانی  دروس  یادگیــری  در 
دبســتانی و توجــه بــه مفاهیــم و اســتدالل های 
الزم و مطالعــه دقیــق کتاب هــای درســی مــی 

ــرار اســت بازنگــری شــوند(. ــه ق شــود )ک

۲- در ایــن طــرح دانــش آمــوزان بــرای کســب 
ــه  ــون ورودی، ک ــره آزم ــد نم ــا 9۰ درص ۶۰ ت
ــا  ــری آنه ــی سراس ــات نهای ــدل امتحان ــه مع ب
ــود،  ــی ش ــوط م ــا ۱۲ مرب ــای ۱۰ ت در پایه ه
کتاب هــای  بیشــتری  خاطــر  فراغــت  بــا 
درســی خــود را دقیــق و بــا درک و فهــم 
ــات  ــد و در امتحان ــی کنن ــه م ــب مطالع مطال
ــه  ــت هیچگون ــدون پرداخ ــری ب ــی سراس نهای
هزینــه اضافــی و بــدون فشــار روانــی شــرکت 
برقــرار  آموزشــی  عدالــت  و  می نماینــد 

می شــود.

ــون  ــد، آزم ــرح جدی ــه در ط ــی ک ۳- از آنجای
برگــزار  بــار  دو  ســالی  ســنجش  ســازمان 
می شــود، لــذا هــر دانــش آمــوز می توانــد 
در هــر دو آزمــون شــرکت کنــد و از باالتریــن 
در  پذیــرش  جهــت  شــده  اخــذ  امتیــاز 

نمایــد. اســتفاده  دانشــگاه ها، 

ــجو  ــرش دانش ــاک پذی ــن روش م ۴- در ای
در  شــده  اخــذ  نمــرات  دانشــگاه،  در 
ــر  ــال آخ ــه س ــری س ــی سراس ــات نهای امتحان
دبیرســتان)حدود ۳۰ جلســه امتحــان( و یــک 

آزمــون ورودی از دروس تخصصــی خواهــد بود. 
مســلما ایــن نــوع ارزیابــی بــا روش فعلــی کــه 
یــک آزمــون ســه ســاعته تســتی اســت،  تفاوت 
ــته  ــد داشــت و همچــون گذش بســیاری خواه
وضعیــت زندگــی و آینــده دانــش آمــوز، صرفــاً 

ــود. ــن نمی ش ــاعت تعیی ــه س ــی س در ط

۵- کســانی کــه بــدون مطالعــه دقیــق طــرح 
جدیــد کنکــور و بــدون در نظــر گرفتــن مزایای 
ایــن طــرح نســبت بــه روش آزمون هــای قبلــی، 
بــا ایــن مصوبــه مخالفــت می کننــد، بــه نــکات 
قــوت طــرح جدیــد توجــه ندارنــد؛ مثــا 
تصــور می کننــد کــه برگــزاری امتحانــات 
ــود و  ــد ب ــته خواه ــون گذش ــتانی همچ دبیرس
ــره  ــه در نم ــر مدرس ــن ه ــر معلمی ــال نظ اعم
ــه در  ــی ک ــود، در حال ــد ب ــل خواه دادن دخی
طــرح جدیــد نمــرات دروس امتحانــات نهایــی 
در اختیــار معلمیــن هــر مدرســه نخواهــد بــود 
ــوزان خــود  ــش آم ــد در نمــرات دان ــه بتوانن ک

ــی داشــته باشــند. دخالت

۶- آزمــون نهایــی مــدارس بــرای کاس هــای 
ششــم دبیرســتان ها سراســری اســت و در 
ــی،  ــای امتحان ــح برگه ه ــش تصحی ــع چال رف
تصویــر  کــه  اســت  شــده  بینــی  پیــش 
برگه هــای امتحانــی در هــر شهرســتان بــه 
صــورت برخــط در آمــده، هــر برگــه بــه دو نفــر 
ــزاری  ــل برگ ــهر مح ــر از ش ــهرهایی غی در ش
ــر  ــود. اگ ــال ش ــح ارس ــرای تصحی ــان ب امتح
ــا  ــر ب نمــره هــای داده شــده توســط آن دو نف
ــی داشــته باشــند معــدل آن  یکدیگــر همخوان

دو نمــره مــاک خواهــد بــود، و اگــر دو نمــره 
تفــاوت معنــی داری داشــته باشــند دوبــاره بــه 
صــورت برخــط بــه نفــر ســوم ارجــاع می شــود 
ــه  ــی آن ورق ــره نهائ ــره، نم ــه نم ــدل س و مع
ــل  ــدازه قاب ــا ان ــن شــیوه ت ــا ای ــود. ب خواهــد ب
ــد. ــد ش ــرار خواه ــی برق ــت آموزش ــی عدال قبول

ــرای  ــرای ســال های بعــد همیــن روش ب ۷- ب
دبیرســتان ها  یازدهــم  و  دهــم  امتحانــات 
تکــرار مــی شــود و در نهایــت دانــش آمــوزان 
ــدون  ــد ب ــی توانن ــور م ــه از کش ــر نقط در ه
و  دبیرســتان  امتحانــات  در  روحــی  فشــار 
آزمــون سراســری شــرکت کــرده و در صــورت 
شایســتگی در دانشــگاه ها پذیــرش شــوند.

۸- وزن هــای نمــرات حاصــل از آزمــون و 
ــود  ــد ب ــان خواهن ــتانی، چن ــات دبیرس امتحان
ــی  ــرات دروس تخصص ــت وزن نم ــه در نهای ک
دروس  نمــرات  وزن  برابــر  دو  کــم  دســت 
دانشــگاهی  رشــته  هــر  در  غیرتخصصــی، 

. شــد می با

9- در نهایــت امیــد اســت کــه برحســب 
مصوبــه ای از طــرف شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی و شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش، 
دســتورالعمل ها و امکانــات مناســب ایجــاد 
ــود و  ــی ش ــش بین ــی پی ــل قبول ــارت قاب و نظ
ایــن طــرح جالــب کــه چندیــن ســال روی آن 
کار انجــام شــده اســت، بــه نحــو احســن اجــرا 

ــود. ش

مدیرکل دفتر تدوین اسناد ستاد علم و فناوری مطرح کرد:
تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی دانش آموزان از سال۱4۰۲

ســید جــال موســوی مدیــرکل دفتــر تدویــن 
اســناد ســتاد علــم و فنــاوری گفــت: براســاس 
مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، 
آمــوزش و پــرورش ملــزم بــه الکترونیکــی 

ــت. ــح اوراق اس ــد تصحی ــردن فراین ک

بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی، ســید جــال موســوی 
ــناد و  ــری اس ــن و راهب ــر تدوی ــر کل دفت مدی
ــم  سیاســت های آمــوزش و پژوهــش ســتاد عل
ــاب  ــی انق ــورای عال ــه ش ــاوری دبیرخان و فن
ــا خبرنــگار خبرگــزاری  فرهنگــی در نشســت ب
ــال  ــور س ــزاری کنک ــاره برگ ــیما درب صــداو س
ــا کنکــور حــذف نمی شــود  ــت: فع ــده گف آین
بلکــه ســاالنه ۲ بــار بــه صــورت تســتی برگــزار 
ــزاری دو  ــای برگ ــه مزای ــد، از جمل ــد ش خواه
ــدی  ــود درص ــش ن ــال، کاه ــور در س ــار کنک ب
ــاال رفتــن کیفیــت  اســترس دانــش آمــوزان، ب
ــت. ــی اس ــت آموزش ــراری عدال ــی و برق آموزش

انقــاب  عالــی  شــورای  گفــت:  موســوی 
فرهنگــی بــه دنبــال اجرایــی کــردن ســناریوی 

ــت. ــور اس ــذف کنک ــی ح پلکان
ــت  ــوب دانس ــی را معی ــور فعل ــام کنک وی نظ
ــوزان،  ــش آم ــترس دان ــش اس ــت: افزای و گف
ــم  ــی، ک ــام آموزش ــت نظ ــودن کیفی ــن ب پایی
رنــگ شــدن رویکــرد تربیتــی آمــوزش و 
پــرورش و بــی عدالتــی از دســتاورد های نظــام 
ــیوه  ــر ش ــا تغیی ــه ب ــت ک ــی اس ــور فعل کنک

برگــزاری کنکــور، بســیاری از نابســامانی وضــع 
ــد. ــد ش ــاح خواه ــود اص موج

ــم و  ــن اســناد ســتاد عل ــر تدوی ــرکل دفت مدی
ــور  ــی در کنک ــی عدالت ــریح ب ــاوری در تش فن
ــرورش  گفــت: شــیوه تدریــس در آمــوزش و پ
توصیفــی – تشــریحی اســت و کتاب هــای 
آمــوزش و پــرورش فاقــد هرگونــه ســوال 
ــی  ــت زن ــای تس ــیوه و مهارت ه ــتی و ش تس
اســت و دانــش آمــوزان دوازده ســال، درس هــا 
در  می گیرنــد  فــرا  تشــریحی  و  رایــگان  را 
حالــی کــه بــرای ورود بــه دانشــگاه بایــد 
ــزار  ــتی برگ ــیوه تس ــه ش ــه ب ــوری ک در کنک
می شــود شــرکت کننــد و بــرای موفقیــت 

ــای  ــرف هزینه ه ــا ص ــد ب ــور مجبورن در کنک
گــزاف بــه مؤسســات و آموزشــگاه های کنکــور 
مراجعــه کننــد تــا شــیوه ها و مهارت هــای 
تســت زنــی را فــرا گیرنــد کــه ایــن عیــن بــی 
ــر  ــوزان قش ــش آم ــون دان ــت، چ ــی اس عدالت
ــی اســتفاده  ــه، توانای ــف جامع متوســط و ضعی

ــد. ــز را ندارن ــن مراک از ای
وی دربــاره پذیرفتــه شــدگان دارای رتبه هــای 
زیــر ســه هــزار کنکــور گفــت: در کنکــور 99- 
9۸ طبــق آمــار و داده هــا، ۷9.۲ درصــد از 
ــای  ــزار از دهک ه ــه ه ــر از س ــای کمت رتبه ه
ــت  ــن اس ــر ای ــه بیانگ ــد ک ــوده ان ــا ۱۰ ب ۸ ت
کــه کســانی کــه توانایــی مالــی خوبــی دارنــد 

ــور  ــای مؤسســات کنک ــا شــرکت در کاس ه ب
ــا  ــد و طبیعت ــرده ان ــب ک ــی را کس ــه خوب رتب
ــوند  ــور وارد می ش ــر کش ــگاه های برت ــه دانش ب
ــوند. ــری می ش ــازار کار بهت ــد از آن وارد ب و بع

در  عدالتــی  بــی  ایــن  گفــت:  موســوی 
ــت  ــهود تر اس ــکی مش ــوم پزش ــته های عل رش
بــه طــوری کــه در کنکــور 99 – 9۸، از ۳۲۱۱ 
ــکی،  ــته های پزش ــده در رش ــه ش ــر پذیرفت نف
ــد و از  ــم بودن ــک ده ــط از ده ــر فق ۱۸۰۶ نف
ــدند،  ــه ش ــر پذیرفت ــه نف ــط س ــک اول فق ده
یعنــی ۸۶ درصــد از پذیرفتــه شــدگان از ســه 
ــک  ــت ده ــه هف ــد ب ــاال و ۱۴ درص ــک ب ده

ــت. ــه اس ــق گرفت ــدی تعل بع
ــم و  ــن اســناد ســتاد عل ــر تدوی ــرکل دفت مدی
فنــاوری بــا اشــاره بــه ایــن کــه نظــام آموزشــی 
مبتنــی بــر شــیوه های تشــریحی، بهتریــن 
شــیوه کنکــور می توانــد باشــد گفــت: نــگاه مــا 
در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ایــن اســت 
کــه کنکــور تســت محــور بایــد حــذف شــود، 
چــون کنکــور تســتی بــه حــوزه شــناختی ورود 
نمی کنــد و در آن میــزان دانــش، توانایــی، 
مهــارت، اســتعداد و معلومــات عمومــی دانــش 
تنهــا  و  می شــود  گرفتــه  نادیــده  آمــوزان 
ــاک  ــوزان م ــش آم ــی دان ــت زن ــارت تس مه
ــه شــده اســت. موفقیــت آن هــا در نظــر گرفت

وی در پایــان بــه رتبــه بنــدی مــدارس اشــاره 
ــوزش  ــول آم ــند تح ــق س ــت: طب ــرد و گف ک
و پــرورش، رتبــه بنــدی مــدارس، عدالــت 
ولــی هنــوز  برقــرار می کنــد،  را  آموزشــی 

ــت. ــده اس ــی نش اجرای
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آنچه خواهید خواند: 
کشتی ســازان  از  حمایــت   -
بــه اشــتغال  بنیــان ،  دانــش 

می کنــد کمــک  بوشــهر 
فضاهــای  دولــیت  دســتگاه های   -
و  هــا  کــت  �ش بــه  را  خــود  مــازاد 
و پــارک  بنیــان  دانــش  موسســات 
اختصــاص  فنــاوری  و  علــم 

دهنــد
نمایشــگاه  از  بازدیــد    -
فناورانــه  دســتاوردهای 
ــاح  ــنجان و افتت ــتان رفس شهرس
فنــاوری  و  علــم  پردیــس 

ن فســنجا ر
در  منســجم  برنامه ریــزی   -
و  ایجــاد  از  حمایــت  جهــت 
تشــکیل شــرکت های فنــاور و 

ن  نش بنیــا ا د

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس 
ــارک  ــن پ ــتقر در ای ــرکت های مس ــت: ش گف
ــازی  ــتی س ــی و کش ــع دریای ــوزه صنای در ح
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــد و ب ــی دارن ــت باالی قابلی
ــن  ــی از ای ــتانی و مل ــای اس ــور، حمایت ه کش
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــد بخ ــا، می توان واحده
ــد. ــل کن ــتان ح ــن اس ــتغال را در ای ــأله اش مس

ابوالحســن رزمی نیــا رئیــس پــارک علــم 
و فنــاوری خلیــج فــارس در گفت وگــو بــا 
خبرنــگاران، بیــان کــرد: در زمــان حاضــر 
پنــج واحــد فنــاور و ۲ شــرکت دانــش بنیــان 
در حــوزه صنایــع دریایــی در مجموعــه پــارک 
فعالیــت  بوشــهر  اســتان  فنــاوری  و  علــم 

. می کننــد
ــش  ــتقرار بی ــه اس ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
از ۶۰ واحــد صنعتــی نفــت، گاز، پاالیــش و 
ــا  ــم ت ــهر، از دیل ــتان بوش ــیمی در اس پتروش
عســلویه و حجــم و انــدازه پروژه هایــی کــه در 
ایــن حــوزه تعریــف و اجــرا مــی شــوند، بیشــتر 
شــرکت های مســتقر در پــارک و مراکــز رشــد 
ــن  ــا ای ــه همــکاری ب ــل ب اســتان بوشــهر تمای

ــد. ــازار را دارن ب
رزمــی نیــا افــزود: در زمــان حاضر ۳۰ شــرکت 
فنــاور پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس بــه 
طــور تخصصــی در حــوزه نفــت، گاز، پاالیــش 
ــن  ــه از ای ــد ک ــت می کنن و پتروشــیمی  فعالی

شــمار هفــت واحــد دانــش بنیــان هســتند.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس 
گفــت: تقویــت بنگاه هــای مالــی پشــتیبان 
ــن  ــاوری ای ــش و فن ــدوق پژوه ــاوری و صن فن

اســتان بــرای حمایــت مالــی، ارائه تســهیات و 
ضمانــت نامــه و کمــک بــه شــرکت های فنــاور 
و دانــش بنیــان بــرای حضــور در مناقصــه هــا و 
پروژه هــای بــزرگ از مــواردی اســت کــه بایــد 

بــرای تحقــق آن تــاش و پیگیــری شــود.
ــذ  ــای اخ ــهیل فرآینده ــرد: تس ــه ک وی اضاف
مجــوز از ســازمان هــای دولتی از جملــه اعطای 
و مشــاوره،  پیمانــکاری  رتبــه و صاحیــت 
صاحیــت ایمنــی کار و مجــوز ســامت از 
در  مســتقر  شــرکت های  درخواســت های 
ــت. ــهر اس ــتان بوش ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ

ــی  ــرد: دســتگاه های اجرای ــد ک ــا تاکی رزمی نی
و صنایــع اســتان بوشــهر بــرای خریــد کاالهــا 
و خدمــات مــورد نیــاز خــود ملــزم بــه اولویــت 
ــان  ــش بنی ــاور و دان ــراردادن شــرکت های فن ق
ــدی  ــتند و پایبن ــتان هس ــن اس ــتقر در ای مس
آنهــا بــه ایــن موضــوع بایــد بــا جدیــت دنبــال 

شــود.

 رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس 
ــای  ــرکت ه ــتقرار ش ــکات اس ــان مش ــا بی ب
فنــاور و دانــش بنیــان در ایــن پــارک، گفــت: 
ــی و  ــای کارگاه ــود فض ــا کمب ــتان ب ــن اس ای

ــش  ــای دان ــرکت ه ــتقرار ش ــرای اس اداری ب
بنیــان و فنــاور در پــارک و مراکــز رشــد روبــرو 

اســت.
ــای  ــل فضاه ــه تکمی ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
موجــود، برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد فضاهــای 
جدیــد، تکمیــل مجتمــع کارگاهــی مرکــز 
رشــد شهرســتان دشــتی، ســاختمان شــماره ۲ 
در طــرح جامــع عمرانــی در دســتور کار اســت 
کــه در ایــن زمینــه نیازمنــد حمایــت هســتیم.

رزمــی نیــا عنــوان کــرد: پیگیــری بــرای 
ــش  ــد دان ــش تولی ــون جه ــدن قان ــی ش اجرای
بنیــان و قانــون حمایــت از شــرکت هــای دانش 
ــز  ــدازی مراک ــهر، راه ان ــتان بوش ــان در اس بنی
رشــد جدیــد، افزایــش تعــداد شــرکت های 
ــای  ــرکت ه ــازار ش ــهم ب ــان و س ــش بنی دان
فنــاور و دانــش بنیــان در خلــق و توســعه 
ــای  ــر مزیت ه ــی ب ــن مبتن ــای نوی ــاوری ه فن
ــت  ــای در دس ــه ای از برنامه ه ــتانی و منطق اس
پیگیــری پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس 
ــتغال  ــان و اش ــش بنی ــد، دان ــال تولی ــرای س ب

ــن اســت. آفری
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس 
ــش از ۱۶۰  ــر بی ــان حاض ــد: در زم ــادآور ش ی
ــم  ــارک عل ــان در پ ــش بنی ــاور و دان واحــد فن
و فنــاوری خلیــج فــارس و ۶ مراکــز رشــد 

اســتان بوشــهر مســتقر هـــستند.

دکتــر ابوالحســن رزمی نیــا رئیــس پــارک 
علــم و فنــاوری خلیــج فارس)بوشــهر( بــا 
ــران در  ــی ای ــه جهان ــش  رتب ــه جه ــاره ب اش
ــوآوری اظهــار داشــت: بیــش از ۱۱  شــاخص ن
هــزار شــرکت فنــاور در پارک هــای علــم و 

ــتند. ــتقر هس ــور مس ــر کش ــاوری سراس فن
ــد  ــی بای ــتگاه های اجرای ــزود: دس ــا اف رزمی نی
کاالهــا و خدمــات فناورانــه مــورد نیــاز خــود را 
ــاور  ــار شــرکت های فن احصــا کــرده و در اختی
ــم  ــا ه ــد ت ــرار دهن ــتان ق ــان اس و دانش بنی
رقابــت  در ایــن شــرکت ها بیشــتر شــود و هــم 

جایــگاه اســتان در کشــور بهبــود یابــد.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس 
ــتان  ــای اس ــتگاه ه ــی دس ــرد: برخ ــد ک تاکی
بخشــی از فضــای خــود را در اختیــار شــرکت 
ــه  ــد ک ــان گذاشــته ان ــاور و دانش بنی ــای فن ه

ــرکت  ــعه ش ــد و توس ــه رش ــایانی ب ــک ش کم
هــای فنــاور و دانــش بنیــان اســتان مــی 
ــا  ــتگاه ه ــر دس ــی رود دیگ ــار م ــد و انتظ کن
ــون  ــب قان ــه تصوی ــه ب ــا توج ــا ب ــازمان ه و س
ــازاد  ــای م ــان، فض ــش بنی ــد دان ــش تولی جه
خــود را بــه فعالیــت هــای حــوزه دانــش بنیــان 
و اســتقرار شــرکت هــای فنــاور ودانــش بنیــان 

ــد. ــاص دهن اختص
ــرارگاه توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان  دبیــر ق
ــی واگــذاری  ــاده قانون ــه م ــا اشــاره ب اســتان ب

شــرکت  توســعه  جهــت  مــازاد  امــاک 
افــزود: دســتگاه های  بنیــان  دانــش  هــای 
ــت  ــون مدیری ــاده )۵( قان ــوع م ــی موض اجرای
ــن  ــاک، زمی ــد ام ــوری مجازن ــات کش خدم
اســتقرار  بــرای  را  خــود  ســاختمان های  و 
دانش بنیــان،  مؤسســات  و  شــرکت ها 
واحدهــای  و  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای 
ــار  ــت در اختی ــذاری مالکی ــدون واگ ــاق، ب خ

ــد. ــرار دهن ــا ق آنه
ــت  ــرورت حمای ــر ض ــد ب ــا تاکی ــا ب رزمی نی
از فعالیت هــا و توســعه زیســت بوم فنــاوری 
ــای  ــرد: دســتگاه ه ــراز ک ــوآوری اســتان اب و ن
دولتــی، پژوهــش هــا و مطالعــات خــود را 
در اختیــار شــرکت هــای فنــاور و دانــش 
ــارس  ــج ف ــاوری خلی ــم و فن ــارک عل ــان پ بنی

ــد. ــاص دهن اختص

دکتــر پرویــز قربــان زاده و خانــم رهــا پاکــزاد 
ــتم اروم  ــی سیس ــرکت مهندس ــاوران ش از فن
تصمیــم غــرب مســتقر در پــارک علــم و 
ــه کســب   ــق ب ــی موف ــاوری آذربایجــان غرب فن
ــر در مســابقات بیــن المللــی برنامــه  رتبــه برت
ــدند. ــون ش ــین پایت ــا ماش ــری ب ــی یادگی نویس

پــارک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ایــن  غربــی،  آذربایجــان  فنــاوری  و  مســابقات بصــورت مجــازی توســط juniper علــم 

ــه  ــال در زمین ــرکت فع ــک ش networks ی

 silicon در  پیشــرو  و  مصنوعــی  هــوش 
valley برگــزار شــد کــه بیــش از ۱۰۰شــرکت 

کننــده از نقــاط مختلــف جهــان در آن حضــور 
داشــتند.

فنــاوران شــرکت مهندســی سیســتم اروم 
تصمیــم غــرب جــزو ۱۰ نفــر برتــر برنــده ایــن 

ــدند. ــاب ش ــابقات انتخ مس

حمایت از کشتی سازان دانش بنیان ، به اشتغال بوشهر کمک می کند

دکتر ابوالحسن رزمی نیا رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس)بوشهر(:
دستگاه های دولتی فضاهای مازاد خود را به شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

و پارک علم و فناوری اختصاص دهند

افتخارآفرینی دیگر از فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
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سه ایده برتر ایده شو فناوری اطاعات )IT( پارک علم و فناوری لرستان معرفی شدند

بــا حضــور دکتــر علــی خیرالدیــن در دانشــگاه 
ــد  ــن بازدی ــنجان، ضم ــج( رفس ــر )ع ولی عص
و  دانش بنیــان  شــرکت های  محصــوالت  از 
ــنجان  ــاوری رفس ــم و فن ــس عل ــاور، پردی فن

ــد.  ــاح ش افتت
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی   
ــر  ــگاه ولی عص ــل از دانش ــه نق ــوم ب وزارت عل
بــا  خیرالدیــن  علــی  رفســنجان،  )عــج( 
حضــور در دانشــگاه ولی عصــر )عــج( پــس 
از عطرافشــانی و ادای احتــرام بــه شــهدای 
ــی و  ــتاوردهای علم ــگاه دس ــگاه از نمایش دانش
پژوهشــی شهرســتان رفســنجان و محصــوالت 
ایــن  فنــاور در  و  شــرکت های دانش بنیــان 
ــس  ــه پردی ــرد و در ادام ــد ک ــگاه بازدی نمایش

علــم و فنــاوری رفســنجان را افتتــاح کــرد.
رفســنجان،  فنــاوری  و  علــم  پردیــس 
هدایــت  و  ســاماندهی  برنامه ریــزی، 
ــگاه ها،  ــه دانش ــه و نوآوران ــای فناوران فعالیت ه
و  عالــی  آمــوزش  مراکــز  و  پژوهشــکده ها 
نــوآوری شهرســتان بــرای توســعه اقتصــاد 

دانش بنیــان را راهبــری می کنــد. از دیگــر 
وظایــف پردیــس می تــوان بــه حمایــت از 
ــق  ــه از طری ــه و فناوران ــای کارآفرینان فرصت ه
ایجــاد فضــای اســتقرار بــرای شــرکت های 
ــری و  ــوزش، مربیگ ــه، آم ــن بودج ــا، تأمی نوپ
ــاوری  ــای فن ــتم نوآوری ه ــه اکوسیس ــال ب اتص
و  تشــویق  و همچنیــن  ملــی  و  منطقــه ای 
ــتای  ــی در راس ــرکت های خصوص ــب ش ترغی
ــکاری  ــازی و هم ــوالت، هموارس ــعه محص توس
ــذب و  ــا ج ــی ب ــی و پژوهش ــز آموزش ــا مراک ب
حمایــت از کارآفرینــان و بــا تمرکــز بــر توســعه 
محصــوالت و خدمــات علمــی- فنــاوری را 

ــت. ــده دار اس عه

بازدید دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شهرک فناوری پارک علم و 
فناوری کرمان

دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و 
نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
بــه همراهــی اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
ــاختمان در  ــه س ــان از مجموع ــرفته کرم پیش
ــم و فنــاوری کرمــان  ــارک عل حــال ســاخت پ
ــد  ــان بازدی ــع در ماه ــاوری واق ــهرک فن و ش

ــد.  کردن
ــوم  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــان،  ــاوری کرم ــم و فن ــارک عل ــل از  پ ــه نق ب
ــهریور  ــم ش ــت و نه ــنبه بیس ــر روز سه ش عص
ــاوری و  ــاون فن ــن مع ــر خیرالدی ۱۴۰۱، دکت
نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــا حضــور در شــهرک فنــاوری پــارک علــم و  ب
ــد از ســاختمان  فنــاوری کرمــان، ضمــن بازدی
ــای  ــارک از چالش ه ــاخت پ ــال س اداری در ح
ــع  ــهرک مطل ــن ش ــتقر در ای ــرکت های مس ش

شــد.

 در ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور اعضــای 
هیئــت رئیســه دانشــگاه هایتــک همــراه شــد، 
دکتــر خیرالدیــن از نزدیــک بــا رونــد ســاخت 
ــت  ــرار گرف ــارک ق ــاختمان اداری پ ــاز س و س
ــروژه را  ــن پ ــه  اتمــام ای ــول مســاعد داد ب و ق

ــد. کمــک کن
وی در ادامــه ایــن بازدیــد بــا حضــور در 
ــاوری از  ــهرک فن ــتقر در ش ــرکت های مس ش
چالش هــای آنــان در مســیر اشــتغال زایی و 

توســعه فنــاوری آگاه شــد و راه هــای رفــع ایــن 
ــرار داد. ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــا را م چالش ه

دکتــر خیرالدیــن بــا حضــور در دانشــگاه 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
پیشــرفته ضمــن بازدیــد از ایــن مجموعــه 
علمــی پژوهشــی، بــا اعضــای هیئــت علمــی و 
ــت  ــو پرداخ ــث و گفت وگ ــه بح ــاتید آن ب اس
ــا  ــاوری اســتان ب ــر توســعه اکوسیســتم فن و ب
ــرد. ــد ک ــک آن تاکی ــش آکادمی ــر دان ــه ب تکی

اولین سفر استانی سرپرست 
معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری

بــا حضــور دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی، 
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و ریاســت جهــاد دانشــگاهی کشــور،  
هفدهمیــن نشســت ســتاد نــوآوری، فنــاوری و 

اقتصــاد دانــش  بنیــان یــزد، برگــزار شــد.
 

در ایــن نشســت دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی، 
ــش  ــزدی و نق ــهروندان ی ــات ش ــه خصوصی ب
ــش  ــاد و دان ــوزه اقتص ــا در ح ــگ آن ه پررن
ــی در  ــرح مباحث ــه ط ــرد و ب ــاره ک ــان اش  بنی
ــت. ــان پرداخ ــش بنی ــای دان ــوزه ه ــورد ح م

و  علمــی  معاونــت  سرپرســت  گفتــه  بــه 
فنــاوری ریاســت جمهــوری: ۴۸ درصــد از 
ــش  ــای موجــود را شــرکت های دان شــرکت ه
 بنیــان تشــکیل مــی  دهنــد کــه ســبب توســعه 
بــازار و فــروش مــی  شــوند و اکوسیســتم 
دانــش بنیــان مــا توســعه نمــی  یابــد مگــر بــا 

ــا. ــروش آن ه ــعه ف ــازار و توس ــعه ب توس

ــه وی، یکــی از مباحــث مهمــی کــه  ــه گفت ب
ــورد،  ــی خ ــم م ــه چش ــا ب ــرکت  ه ــن ش در ای
ــرای اســتفاده از روش  ــود زیرســاخت الزم ب نب
هــای قدیمــی بــه جــای روش هــای نویــن مــی 
باشــد. اگــر بخواهیــم اقتصــاد دانش بنیــان 
ســهمی از GDP پیــدا کنــد، دولــت بایــد ورود 

ــد. ــاد کن ــا اعتم ــش بنیان ه ــه دان ــد و ب کن
ــی  ــر م ــرد: اگ ــادی اشــاره ک ــی فیروزآب دهقان
ــای  ــه معن ــان ب ــش  بنی ــاد دان ــم اقتص  خواهی
ــای  ــرکت  ه ــه ش ــد ب ــد، بای ــوه کن ــی جل واقع
دانش بنیــان و هولــدر هــای دانــش بنیــان 
اهمیــت بدهیــم، بــه آنهــا اعتمــاد کنیــم، 
الــی   ۳ و حداقــل  باشــیم  هــا  آن  حامــی 
۴ درصــد از درآمــد ســاالنه را بــه آن هــا 

اختصــاص دهیــم.

او همچنیــن افــزود: نخبــگان ایــن کشــور 
ــی  ــق م ــاس تعل ــان احس ــه کشورش ــی ب زمان
کننــد کــه خــود را تاثیرگــذار و ســهیم در 

ــد. ــور بدانن ــت کش سرنوش
دهقانــی فیروزآبــادی خاطــر نشــان کــرد: 
ــد  ــگاهی بای ــاد دانش ــون جه ــی همچ نهادهای
ــع  ــد، مناب ــش ده ــای کان را پوش ــروژه ه پ
ــن  ــت ای ــد و ضمان ــن کن ــا را تامی ــی آن ه مال
ــا  ــپس ب ــود و س ــده دار ش ــا را عه ــروژه ه پ
ــرای  ــرد ب ــای خ ــروژه ه ــه پ ــا ب ــل آن ه تبدی
ــان کار تعریــف کنــد. ــش بنی شــرکت هــای دان

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جهمهــوری و رئیــس جهــاد دانشــگاهی کشــور 
افــزود: جهــاد دانشــگاهی نهــادی ارتبــاط 
ــد و  ــی باش ــگ م ــم و فرهن ــان عل ــده می دهن
تاکیــد کــرد کــه ایــن مرکــز بایــد پناهگاهــی 
بــرای نخبــگان باشــد و وظیفــه دارد بــه عنــوان 

یــک رکــن، حامــی اســتارتاپ هــا باشــد.

هفتمیــن دوره از رویدادهــای ایــده شــو از 
ــم و فنــاوری  ــارک عل ــی پ ــا دارای ــی ت دانای

ــد. ــزار ش ــتان برگ لرس
ســه ایــده برتــر ایــده شــو فنــاوری اطاعــات 
)IT( پــارک علــم و فنــاوری لرســتان معرفــی 

شــدند
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
ــده  ــای ای ــن دوره از رویداده ــتان؛ هفتمی لرس
شــو از دانایــی تــا دارایــی پــارک علــم و فناوری 
لرســتان بــا موضــوع فنــاوری اطاعــات، صبــح 
ــم  ــارک عل ــروز در محــل ســالن جلســات پ ام
ــوری و  ــورت حض ــه ص ــتان ب ــاوری لرس و فن

ــد. ــزار ش ــازی برگ مج

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری لرســتان گفــت: 
در ایــن رویــداد علمــی پــس از داوری ۱۰ ایــده 
ــه  ــداد س ــداد، تع ــه روی ــه دبیرخان ــیده ب رس
ــده  ــات برگزی ــاوری اطاع ــوزه فن ــده در ح ای

شــد.

فرهــاد نامــداری افــزود: آقــای میــاد سیســی 
ــن  ــه انیمیش ــد: مجموع ــدز لن ــده »کی ــا ای ب
ــط اجتماعــی  ــرای بهبــود رواب هــای تعاملــی ب
کــودکان اوتیســمی برمبنــای رابــط هــای 
ــل از  ــه تعام ــرد ب ــا رویک ــمند ب ــری هوش کارب
ــره و تشــخیص  ــات احساســی چه ــق بیان طری
ــا  ــم ســپیده جعفــری ب ــی«، خان فرامیــن صوت

ــای  ــاوری ه ــتفاده از فن ــوم: اس ــده » زرنگل ای
هوشــمند تعاملــی بــرای بازیوارســازی محتوای 
کتــب درســی و زنــگ ورزش« و آقــای اشــکان 
ــازار  ــاد ب ــاب: ایج ــده »تکنوی ــا ای ــی زاده  ب تق
خریــد و فــروش فنــاوری بــا ارزشــگذاری 
ــه ترتیــب نفــرات اول  ــاوری«، ب منطقــه ای فن

ــا ســوم شــدند. ت

ــوم  ــا س ــرات اول ت ــت از نف ــر اس ــایان ذک ش
برگزیــده ایــن رویــداد بــا اهــدای لــوح تقدیــر 
همچنیــن  شــد.  تقدیــر  نقــدی  جوایــز  و 
برگزیــدگان جهــت حمایــت از فرآینــد توســعه 
ایــده خــود، مشــمول عضویــت در مراکــز رشــد 
واحدهــای فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری 

ــد. ــد ش ــتان خواهن لرس

ایده شــو رویــدادی اســت کــه بــا هــدف 
ایجــاد فرصتــی مناســب بــرای افــراد توانمنــد 
ــال  ــده و انتق ــان ای ــرای بی ــردازی، ب در ایده پ
آن بــه دیگــران، ایــده  هــای نوآورانــه خــود را از 
لحــاظ عامــه  پســند بــودن بــرای حضــار و قانــع  
ــاالن  ــی و فع ــرای داوران فن ــودن ب ــده ب کنن
اقتصــادی جهــت راه انــدازی یــک کســب و کار 

می ســنجند.
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پارک اهی علم و فناوری

گسترش دیپلماسي فناوري پارک علم و فناوری آذربایجان شرقي در کشورهاي منطقه

سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تبریز

ــان  ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
شــرقي بــر ضــرورت گســترش دیپلماســي 
فنــاوري در کشــورهاي منطقــه  توســط پــارک 

ــرد. ــد ک ــتان تأکی ــاوری اس ــم و فن عل
نشســت  در  راد  جعفــري  ســعید  دکتــر 
و  فنــاور  شــرکت های  عامــل  مدیــران  بــا 
دانش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
آذربایجــان شــرقي بــا اشــاره بــه تأکیــد وزیــر 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــر گســترش 
دیپلماســي فنــاوري افــزود: بــازار فــروش 
ــباع  ــور روزي اش ــه در کش ــوالت فناوران محص
خواهــد شــد و بایســتي از هم اکنــون بــه فکــر 
صــادرات محصــوالت فناورانــه بــه کشــور هــای 

ــیم. ــه باش ــم و منطق ــم اقلی ه
وی اظهــار کــرد: رایزنی هــای الزم بــا چندیــن 
ــاوری در کشــورهاي مجــاور  ــم و فن ــارک عل پ
ــک  ــده نزدی ــده و در آین ــم انجام ش ــم اقلی و ه
تفاهم نامه هــای همــکاري فی مابیــن منعقــد 

خواهــد شــد.
ــي،  ــود اراض ــري راد کمب ــعید جعف ــر س دکت
ــکات  ــن مش ــه را اصلی تری ــر کار و بودج دفات
پیــش روي ایــن پــارک عنــوان کــرد و گفــت: 
به منظــور افزایــش حمایــت از شــرکت های 
ــز  ــرکت ها در مراک ــرش ش ــیوه پذی ــتقر ش مس
بازنگــري  پــارک  فنــاور  واحدهــاي  رشــد 

ــد. ــد ش خواه

ارزیابــي  ضمــن  ابتــدا  در  وي  گفتــه  بــه 
ــری فــروش  توانمندی هــای شــرکت، امکان پذی
قــرار  موردبررســی  تولیدشــده  محصــوالت 
ــر  ــتقرار حداکث ــس از اس ــت و پ ــد گرف خواه
حمایــت از شــرکت ها انجــام خواهــد یافــت.

ــور  ــت: به منظ ــری راد گف ــعید جعف ــر س دکت
ــا  ــع و ارگان ه ــه صنای ــای فناوران ــع نیازه رف
جــذب  و  فناورانــه  محصــوالت  فــروش  و 
ــاي  ــعه و ارتق ــا "توس ــداد تان ــرمایه گذار روی س
ــا  ــان ب ــا" همزم ــوآوري اســتان ه زیســت بوم ن
ــد  ــزار خواه نمایشــگاه رینوتکــس امســال برگ

شــد.
ــان  ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
بــراي  الزم  اقدامــات  کــرد:  بیــان  شــرقي 
ــا و  ــتقر از مزای ــرکت های مس ــورداري ش برخ
ــان در  ــش دانش بنی ــون جه ــای قان ظرفیت ه

ــت. ــام اس ــال انج ح

شــتاب دهنده های  از  دعــوت  ضمــن  وي 
از  پــارک،  در  اســتقرار  بــرای  تخصصــي 
ــزاري دوره هــای توانمندســازي مختلــف  برگ

داد. خبــر  مســتقر  شــرکت های  بــراي 
معــاون پشــتیبانی و توســعه منابــع پــارک علم 
ــاره  ــا اش ــز ب ــرقی نی ــان ش ــاوری آذربایج وفن
ــه  ــات ســفر اخیــر رئیــس جمهــور ب ــه مصوب ب
اســتان گفــت: پیگیــری هــای الزم بــرای 
گســترش اراضــی پــارک، گســترش زیرســاخت 
ــز  ــان تبری ــی از اتوب ــاد راه دسترس ــا و ایج ه
ــال  ــاب در ح ــر انق ــع عص ــه مجتم ــهند ب س
ــه زودی راه دسترســی از آزاد  انجــام اســت و ب
ــدوده  ــی ۴G در مح ــا و دکل مخابرات راه مهی

ــد. ــد ش ــب خواه ــع نص مجتم

دکتــر غامرضــا دهقــان افــزود: در مــاه هــای 
ــتان  ــوآوری شهرس ــد و ن ــز رش ــته مراک گذش
ــامی  ــان و آزاد اس ــاب، ورزق ــه، بن ــای مراغ ه
ــا  ــد و ب ــه ان ــترش یافت ــز و گس ــز تجهی تبری
تعامــل و همــکاری مســئوالن شهرســتان هــا از 
تمامــی مراکــز رشــد و نــوآوری بیــش از پیــش 

ــت خواهــد شــد. حمای
وی تاکیــد کــرد: بــا افزایــش کارکنــان بخــش 
هــای امــور مالــی، اداری و خدمــات رســیدگی 
ــا  ــرکت ه ــای ش ــای و نیازه ــته ه ــه خواس ب

تســریع خواهــد شــد.

ــاوری  در ســفر یــک روزه معــاون علمــی و فن
رئیــس جمهــور بــه تبریــز چنــد طــرح فناورانه 
و دانش بنیــان افتتــاح و رونمایــی و تفاهم نامــه 

کارخانــه نــوآوری تبریــز امضــا شــد.

فناورانــه  طرحهــای  رونمایــی 
تبریــز آزاد  دانشــگاه 

از طرحهــای فناورانــه و دانــش بنیــان دانشــگاه 
ــر  ــور دکت ــا حض ــز ب ــد تبری ــامی واح آزاد اس

ســتاری رونمایــی شــد.
مهمتریــن ایــن طرحهــا، کشــت جلبــک 
شــرکت  همــت  بــه  کــه  اسپیرولیناســت 
بهفــر  اندیشــان  زیســت  دانش بنیــان 
ــال راه  ــارد ری ــه ۲۵ میلی ــا هزین ــان ب آذربایج

انــدازی شــده اســت.
اســپیرولینا گونــه ای جلبــک ســبز-آبی از 
شــاخه سیانوباکترهاســت کــه در آب هــای 
مناطــق گرمســیری و نیمــه گرمســیری رشــد 
ــه  ــف از جمل ــه هــای مختل ــد و در زمین می کن
و  آرایشــی  غذایــی،  مکمل هــای  تولیــد 
ــود  ــد ک ــه و تولی بهداشــتی، داروســازی، تصفی

دارد. کاربــرد 
ــک  ــا جلب ــوا ب ــه ه ــتگاه تصفی ــن دس همچنی
کــه نخســتین بــار در تبریــز طراحــی و ســاخته 

شــده اســت رونمایــی شــد.
ــز در  ــه را نی ــرح فناوران ــتاری ۵ ط ــر س دکت
ــاوری  ــم وفن ــارک عل ــترک پ ــد مش ــز رش مرک
آذربایجــان شــرقی و دانشــگاه آزاد اســامی 

ــرد. ــی ک ــز رونمای تبری
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
ــان  ــش بنی ــد دان ــن واح ــن از بزرگتری همچنی
ــوازم  ــی ل ــای الکترونیک ــده بورده ــد کنن تولی

ــرد. ــد ک ــور بازدی ــی کش خانگ

ــوآوری  ــاق و ن ــه خ ــاح خان افتت
ــز تبری

نــوآوری  و  خــاق  خانــه  نخســتین 
شــد. افتتــاح  تبریــز  در  آذربایجان شــرقی 

در ایــن مجموعــه بــا وســعت دو هــزار و ۶۰۰ 
ــع ۱۵ شــرکت خــاق و ۶ شــتابدهنده  مترمرب

مســتقر شــده اســت.
کرمــی دبیرســتاد فنــاوری هــای نرم و توســعه 
صنایــع خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــن  ــاح ای ــم افتت ــوری در مراس ــت جمه ریاس
ــه گفــت: خانــه خــاق تبریــز هشــتادمین  خان
خانــه خــاق کشــور اســت و بــه زودی ۳ خانــه 
ــتان راه  ــن اس ــر در ای ــوآوری دیگ ــاق و ن خ

انــدازی می شــود.
ــا  ــم ت ــاش می کنی ــه ت ــان این ک ــا بی وی ب
زیســت بــوم شــرکت های خــاق و نــوآور 
و  خــاق  خانه هــای  افــزود:  یابــد  توســعه 
ــرکت های  ــعه ش ــرای توس ــتری ب ــوآوری، بس ن
خــاق هســتند کــه بــا هــدف ایجــاد اشــتغال، 
ــق  ــازار و رون ــعه ب ــزوده، توس ــق ارزش اف خل
اقتصــاد خــاق در کشــور حمایــت از ایــن 

می کنیــم. دنبــال  را  خانه هــا 
وی ادامــه داد: جریــان ســازی، تولیــد محتــوا 
در حمایــت از کســب و کارهــای نوپا و اســتارت 
ــوآوری ،شــرکت هــای  ــه خــاق و ن ــی، خان آپ
خــاق و شــرکت هــای دانــش بنیــان، مشــاوره 
ــوزش و  ــات، آم ــال تجربی ــب و کار و انتق کس

مهــارت افزایــی از جملــه اهــداف توســعه 
ــوآوری اســت. ــوم خــاق و ن زیســت ب

ــوآوری  ــه خــاق و ن ــاح خان ــا افتت ــان ب همزم
تبریــز، مرکــز رشــد شهرســتان ســراب و مرنــد 
ــرداری  ــه بهره ب ــری ب ــورت تصوی ــه ص ــز ب نی

رســید.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
محصــوالت  نمایشــگاه  از  همچنیــن 
و  خــاق  خانــه  در  مســتقر  شــرکت های 

کــرد. دیــدن  تبریــز  نــوآوری 

کارخانــه  تفاهم نامــه  امضــای 
نــوآوری تبریــز

ــه  ــدازی کارخان ــاد و راه ان ــه ایج ــم نام تفاه
ــد. ــد ش ــز منعق ــوآوری تبری ن

ــه امضــای  ــه ب ــه ک ــن تفاهم نام ــر اســاس ای ب
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، 
ــز  ــهردار تبری ــرقی و ش ــتاندار آذربایجان ش اس
ــی  ــز در زمین ــوآوری تبری ــه ن ــید، کارخان رس
ــوله ۷۰۰  ــار در ۸ س ــک هکت ــاحت ی ــه مس ب

ــد. ــد ش ــدازی خواه ــی راه ان مترمربع
جــذب  نــوآوری  کارخانــه  مأموریــت 
شــرکتهای  و  اســتارتآپها  هــا،  شــتابدهنده 

اســت. شــده  اعــام  بنیــان  دانــش 
تاکنــون ۱۰ کارخانــه نــوآوری در مناطــق 
مختلــف کشــور ایجــاد شــده اســت و مســئوالن 
ــای  ــش و قوس ه ــس از ک ــرقی پ آذربایجان ش
ــن  ــاد ای ــل ایج ــن مح ــر تعیی ــر س ــراوان ب ف
ــا پایــان ســال  ــد آن را ت ــه، تــاش دارن کارخان

ــد. ــدازی کنن ــز راه ان در تبری
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
ــن تفاهم نامــه از واحدهــای  ــاد ای پیــش از انعق
ــز  ــامی تبری ــر اس ــگاه هن ــد دانش ــز رش مرک

ــرد. ــدن ک دی

تاکیــد بــر مزیت هــای قانــون 
جهــش تولیــد دانش بنیــان

ــور  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــش  ــد دان ــش تولی ــون جه ــرای قان ــت: اج گف
ــادی را  ــاختارهای اقتص ــیاری از س ــان، بس بنی

جابجــا می کنــد.
ســورنا ســتاری عصــر امــروز در جلســه ســتاد 
شــرقی  آذربایجــان  دانش بنیــان  اقتصــاد 
از قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان کــه 
ــال آن را  ــرداد امس ــوم خ ــوری س رئیس جمه
ابــاغ کــرد بــه عنــوان قانونــی بســیار مترقــی 
ــه  ــون نتیجــه س ــن قان ــزود: ای ــرد و اف ــاد ک ی
ــورای  ــس ش ــا مجل ــت ب ــکاری دول ــال هم س
اســامی اســت کــه آینــده ۲۰ ســال کشــور در 

توســعه اقتصــاد دانش بنیــان اســت.
وی اضافــه کــرد: ظهــور شــرکت های خــاق، 
ــی شــرکت های  توســعه روش هــای تامیــن مال
دانــش بنیــان، تســهیل صــدور ضمانــت نامــه 
هــا، امــکان اســتقرار شــرکت های دانش بنیــان 
ــزرگ  ــع ب ــهری،اتصال صنای ــای ش در مکان ه
ــرمایه گذاری  ــکان س ــوآوری، ام ــوزه ن ــه ح ب
از  دانش بنیــان  شــرکت های  در  بانک هــا 

ــون اســت. ــن قان ــای ای مزای
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، توســعه ارتبــاط 
شــرکت های بــزرگ بــا دانشــگاه هــا، معافیــت 
مالیاتــی حقــوق افــراد شــاغل در پــارک هــای 
علــم وفنــاوری، امــکان واگــذاری اراضــی 
ــه شــرکت های  ــاوری ب ــم وفن ــای عل ــارک ه پ
دانش بنیــان و حــذف عــوارض واردات ماشــین 
آالت را از دیگــر مزیت هــای قانــون جهــش 

ــمرد. ــان برش ــد دانش بنی تولی
وی همچنیــن بــر لــزوم جــذب ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی بــرای طرحهــای پژوهشــی و 
کاهــش ریســک ســرمایه گذاری و رفــع موانــع 

موجــود در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد.
ــه  ــه ب ــم توج ــرقی ه ــتاندار آذربایجان ش اس
اقتصــاد دانش بنیــان را راه بــرون رفــت از 
مشــکات کنونــی کشــور دانســت و بــا اشــاره 
بــه فعــال شــدن ۴ کمیتــه تخصصــی در 
ســتاد اقتصــاد دانش بنیــان اســتان گفــت: 
ســه کمیتــه فرهنگــی، فضــای مجــازی و 
آینــده پژوهــی نیــز در ایــن ســتاد راه انــدازی 

می شــود.
ظرفیــت  از  اســتفاده  خــرم  عابدیــن 
و  رشــد  بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های 
مشــکات  حــل  اســتان،  اقتصــاد  توســعه 
فــراروی توســعه اســتان از طریــق شــرکت های 
اشــتغال  ایجــاد  فنــاور،  و  دانش بنیــان 
ــات  ــتفاده از خدم ــا اس ــجویان ب ــرای دانش ب
دانش بنیــان و توســعه صــادرات فنــاوری از 
ــتان در  ــی اس ــه اساس ــار برنام ــتان را چه اس

ــرد. ــام ک ــوزه اع ــن ح ای
در ایــن نشســت خانــه خــاق و نــوآوری مرند 
و مرکــز تحقیقــات کربــن ســبز و یــک شــرکت 
ــی از  ــه گوگردزدای ــال در زمین ــان فع دانش بنی
ــگاه  ــد دانش ــز رش ــه در مرک ــای پای ــن ه روغ
صنعتــی ســهند بــه صــورت تصویــری افتتــاح 

شــد.
ــکات،  ــایل، مش ــت، مس ــن نشس ــش از ای پی
فعــال  نخبــگان  درخواســت های  و  نیازهــا 
ــا  ــان ب ــش بنی ــاد دان ــوزه اقتص ــتان در ح اس
حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 

ــد. ــی ش ــور بررس جمه
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تشــکیل  از  »حمایــت  گــروه کاري  جلســه 
ذیــل  دانش بنیــان«  شــرکت هاي  ایجــاد  و 
ــان، جهــت بررســی  ــرارگاه اقتصــاد دانش بنی ق
در  مشــکات  و  چالش هــا  کارشناســانه 
تشــکیل و ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان 
و یافتــن راه کارهــای اجرایــی بــراي رفــع ایــن 

ــد. ــزار ش ــهرک برگ ــکات، در ش مش
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی 
اصفهــان، جلســه گــروه کاري  تحقیقاتــی  و 
»حمایــت از تشــکیل و ایجــاد شــرکت هاي 
اقتصــاد  قــرارگاه  ذیــل  دانش بنیــان« 

کارشناســانه  بررســی  جهــت  دانش بنیــان، 
چالش هــا و مشــکات در تشــکیل و ایجــاد 
ــن راه کارهــای  ــان و یافت شــرکت های دانش بنی
اجرایــی بــراي رفــع ایــن مشــکات، در شــهرک 

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه لــزوم آینده نگری 
ــاط سیســتماتیک  ــر ارتب ــاوری، ب ــوزه فن در  ح
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــا همــه 

ــد شــد. دانشــگاه ها تاکی
از  حمایــت  جلســه  از  دیگــری  بخــش  در 
تشــکیل و ایجــاد شــرکت هاي دانش بنیــان، 
نظیــر  اســتان  بــه صنایــع  اشــاره  ضمــن 
ــه  ــه ب ــزوم توج ــه ل ــه، ب ــوالد مبارک شــرکت ف
ــع و تشــکیل  ــن صنای ــای ای مشــکات و نیازه
ــور  ــه منظ ــان ب ــاور و دانش بنی شــرکت های فن
حــل مشــکات و رفــع نیازهــای صنعــت اشــاره 

شــد. گفتنــی اســت توســعه ســبد محصــوالت 
ــوالد  ــد ف ــای تولی ــرفته، روش ه ــوالدی پیش ف
بــر مبنــای معــادن کم عیــار جایگزیــن، بهبــود 
تجهیــزات و فرایندهــا بــه منظــور افزایــش 
ــتری محور،  ــوالت مش ــد محص ــی و تولی چابک
طراحــی و تولیــد تجهیــزات مبتنــی بــر اهــداف 
ــای  ــعه انرژی ه ــارم، توس ــی چه ــاب صنعت انق
تجدیدپذیــر، کاهــش مصــرف و بازیابــی انــرژی، 
میانــی،  محصــوالت  و  ضایعــات  فــرآوری 
روش هــای کاهــش مصــرف آب و تامیــن آن از 
منابــع جایگزیــن و تولیــد فــوالد ســبز از دیگــر 

ــود. ــن جلســه ب ــده در ای مســائل مطــرح ش
در پایــان بــا تاکیــد بــر برگــزاری منظــم ایــن 
ــر  ــار، ب ــه یکب ــی دو هفت ــازه زمان ــه در ب جلس
ــوآور در  ــته های ن ــوری و هس ــعه ایده مح توس
ــان  ــج گفتم ــازی و تروی ــگاه ها، فرهنگ س دانش

ــاره کارآفرینــی تاکیــد شــد. درب

واکسینه شدن کسب وکارهای نوپا در برابر خطرات قانونی؛  
چالش حقوقی استارتاپ ها با دادفامینگو حل می شود 

دلیــل  بــه  معمــوال  نوپــا  کســب وکارهای 
تنظیــم  در  قوانیــن،  از  نداشــتن  آگاهــی 
مشــکل  بــا  حقوقــی  قراردادهــای  عقــد  و 
مواجــه می شــوند. ایــن مشــکات گاه بــه 
ــه عمــًا  ــج می شــود ک ــده و بغرن حــدی پیچی
کســب وکار تــوان مقابلــه بــا آن را نداشــته و از 
بیــن مــی رود. بــه همیــن دلیــل نقــش شــرکتی 
ــه  ــی ب ــات حقوق ــه خدم ــرای ارای متخصــص ب

می شــد. حــس  اســتارتاپ ها 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی 
ــا  ــب وکارهای نوپ ــان، کس ــی اصفه و تحقیقات
معمــوال بــه دلیــل آگاهــی نداشــتن از قوانیــن، 
ــا  ــی ب ــای حقوق ــد قرارداده ــم و عق در تنظی
مشــکل مواجــه می شــوند. ایــن مشــکات 
گاه بــه حــدی پیچیــده و بغرنــج می شــود 
ــا آن را  ــه ب ــوان مقابل ــًا کســب وکار ت ــه عم ک
ــل  ــن دلی ــه همی ــی رود. ب ــن م نداشــته و از بی
نقــش شــرکتی متخصــص بــرای ارایــه خدمــات 

ــد. ــس می ش ــتارتاپ ها ح ــه اس ــی ب حقوق
در همیــن راســتا شــرکت دادفامینگــو یکــی 
از کارگــزاران شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان از ســال ۱۳9۵ بــرای پــر کــردن ایــن 

ــازار شــد. خــأ وارد ب
قراردادهــای  و  حقوقــی  خدمــات  ارایــه 
داخلــی و بیــن المللــی، ارزیابــی و ارزشــگذاری 
دارایی هــای نامشــهود )ســهام و دانــش فنــی(، 
خدمــات تجاری ســازی بین المللــی نــوآوری 
ارائــه  همچنیــن  و  فناورانــه  محصــوالت  و 
ــازی  ــرای هوشمندس ــی ب ــای حقوق نرم افزاره
خدمــات از جملــه خدمــات ایــن شــرکت 

می شــود. محســوب 
مدیرعامــل  قاســمی،  یوســف  گفتــه  بــه 

ــراردادی  ــی و ق ــات حقوق ــو، خدم دادفامینگ
ــاوری  ــوزه فن ــر ح ــز ب ــا تمرک ــرکت ب ــن ش ای
قراردادهــای  نظیــر  مــواردی  در   و صنعــت 
الیســنس،  خطرپذیــر،  ســرمایه گذاری 
ــت  ــه( اس ــارکت فناوران ــر )مش ــت ونچ جوین
نظیــر  اســتارتاپ هایی  در  ســرمایه گذاری  و 
ــت را  ــران تلن ــا ســام و ای ــک، ب ــراه مکانی هم

دارد. کارنامــه  در 
خدمــات  شــرکت  ارزشــگذاری  و  ارزیابــی 
حمــل و نقــل آنایــن تپســی، لنــز ایرانســل و 
برنــد ســام ســرویس نیــز توســط ایــن شــرکت 

انجــام شده اســت.
ــن  ــت ای ــد اس ــو معتق ــل دادفامینگ مدیرعام
ــد  ــر خدمــات مذکــور می توان شــرکت عــاوه ب
ــه  ــود در ترکی ــی خ ــر بین الملل ــق دفت از طری
بــه شــرکت هایی کــه محصولــی در ســطح 
ــد  ــک کن ــد، کم ــی دارن ــتانداردهای جهان اس
ــدون  ــت و ب ــا موفقی ــود را ب ــا محصــوالت خ ت
ــارج  ــور خ ــارج از کش ــه خ ــی ب ــکل حقوق مش
صــادر کننــد. قراردادهــای توســعه بــازار، انتقال 
فنــاوری و  تولیــد مشــترک از جملــه خدمــات 

ــت. ــی اس ــطح بین الملل ــرکت در س ــن ش ای

ایــن شــرکت همچنیــن عــاوه بــر ارائــه 
مشــاوره حقوقــی، بــا توجــه بــه توســعه تحــول 
دیجیتــال، دو نــرم افــزار حقوقــی را نیــز تولیــد 
کــرده اســت کــه ارایــه خدمــات حقوقــی 
را تســهیل می کنــد. المینگــو )قراردادســاز 
هوشــمند( و امضانــو )احــراز هویــت تصویری به 
صــورت آنایــن و امضــای دیجیتــال بــا گواهــی 
ریشــه( توســط ایــن شــرکت تولید شــده اســت. 
بــر اســاس قانــون تجــارت الکترونیــک، وجــود 
گواهــی ریشــه بــرای تضمیــن اصالــت امضــای 
امضــای  وجــود  اســت.  الزم  الکترونیکــی 
الکترونیــک تاییــد شــده، ســند غیرقابــل انــکار 

و تردیــد می شــود.

طــی  شــرکت  ایــن  مســتمر  تاش هــای 
ســالیان گذشــته باعــث شــده تــا بتوانــد بــرای 
۶۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم 
ــت  ــزار معاون ــوان  کارگ ــه عن ــتغالزایی و ب اش
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، کریــدور 
شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  صــادرات، 
پــارک علــم و فنــاوری پردیــس و شــهرک 
ــد. ــت کن ــان فعالی ــی اصفه ــی و تحقیقات علم

با دریافت پروانه استاندارد؛   
ایران به جمع 9 کشور با دانش فنی ساخت حسگرهای اندازه گیری نیرو پیوست 

مدیــر کل اســتاندارد اســتان اصفهــان بــا 
ــری  ــگرهای اندازه گی ــاخت حس ــه س ــاره ب اش
نیــرو بــا دقــت کاس C در یــک شــرکت 
و  علمــی  در شــهرک  دانش بنیــان مســتقر 
ــن  ــاخت ای ــا س ــت: ب ــان گف ــی اصفه تحقیقات
ــش  ــا دان ــور ب ــزو 9 کش ــران ج ــول، ای محص
ــت. ــرار گرف ــول ق ــن محص ــاخت ای ــی س فن

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی و 
ــن  ــان، نشســت مشــترکی بی ــی اصفه تحقیقات
اداره کل اســتاندارد اصفهــان و شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان بــه منظــور اهــدای 
پروانــه اســتاندارد بــه یکــی از شــرکت های 
ــزار  ــهرک برگ ــن ش ــان مســتقر در ای دانش بنی

شــد.
آریــا ســنجش  ایــن نشســت شــرکت  در 
ــه عنــوان اولیــن شــرکت دانش بنیــان  آســیا، ب

اصفهانــی کــه موفــق بــه ســاخت حســگر 
تــن  بــا ظرفیــت ۲۵۰  نیــرو  اندازه گیــری 
و دقــت کاس C )دقــت یک هــزارم( شــده 

ــرد. ــت ک ــتاندارد دریاف ــه اس ــت، پروان اس
محمــود فرمانــی، مدیــر کل اســتاندارد اســتان 
ــتاندارد  ــت اس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان، ب اصفه
ــا 9 کشــور  ــرد: در حــال حاضــر تنه ــار ک اظه
دانــش فنــی ســاخت ایــن محصــول را در 
اختیــار دارنــد. بنابرایــن بــا ســاخت آن، ایــران 
بــه جمــع کشــورهای بــا دانــش فنــی ســاخت 

ــته اســت. ــن محصــول پیوس ای
از  یکــی  کــه  محصــول  ایــن  افــزود:  وی 
محصــوالت اســتراتژیک در حــوزه اندازه گیــری 
ــروج  ــد از خ ــوه می توان ــد انب ــا تولی ــت، ب اس
ــد. ــری کن ــور جلوگی ــادی ارز از کش ــر زی مقادی

حســگر اندازه گیــری نیــرو ســاخته شــده 
ــه در  ــیا ک ــنجش آس ــا س ــرکت آری ــط ش توس
و  ریســندگی  پتروشــیمی،  فــوالد،  صنایــع 
ــدون  ــرد دارد، ب ــی کارب ــواد غذای ــی، م بافندگ
ــه  ــی ۲۵ درصــد از نمون ــوق گمرک ــال حق اعم

خارجــی ارزانتــر اســت. بــه عــاوه فراهــم 
ــول  ــول، ط ــن محص ــر ای ــکان تعمی ــدن ام ش
ــه ۱۵  ــال ب ــدود ۸ س ــد آن را از ح ــر مفی عم

می دهــد. افزایــش 
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پارک اهی علم و فناوری

رئیس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک تشریح کرد:   
قانون جهش تولید چگونه به کمک دانش بنیان ها می آید

ــی  ــاوری شــیخ بهای ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
قانــون  بخش هــای  مهم تریــن  تشــریح  بــا 
جهــش تولیــد دانش بنیــان گفــت: ایــن قانــون 
ظرفیت هــای خوبــی را بــرای نقش آفرینــی 
دانش بنیــان  اقتصــاد  در  بخــش خصوصــی 

ــت. ــرده اس ــم ک فراه
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان، مهنــدس حمیــد مهــدوی 
اظهــار کــرد: قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان 
خردادمــاه ســال جــاری توســط رئیــس جمهور 
ابــاغ شــد. ایــن قانــون حاصــل ســه ســال کار 
ــی و  ــت علم ــری مســتمر معاون جــدی و پیگی
ــم  ــای عل ــوری، پارک ه ــاوری ریاســت جمه فن
ــات  ــوم، تحقیق ــور و وزارت عل ــاوری کش و فن
و فنــاوری اســت کــه ظرفیت هــای خوبــی 
را بــرای نقش آفرینــی بخــش خصوصــی در 

ــرد.  ــم ک ــان فراه ــاد دانش بنی اقتص
وی افــزود: ایــن قانــون مشــتمل بــر ۳۰ مــاده 
اســت کــه بایــد آیین نامه هــای اجرایــی آن 
ســایر  و  وزارتخانه هــا  دســتگاه ها،  توســط 
نهادهــای ذی ربــط تدویــن و در هیئــت وزیــران 
ــن  ــی از ای ــبختانه برخ ــود. خوش ــب ش تصوی
آیین نامه هــا در هیئــت وزیــران تصویــب و 
ابــاغ شــده اســت. ایــن قانــون و آیین نامه هــای 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــی آن ب اجرای
شــرکت های مســتقر در پارک هــای علــم و 

ــل اجراســت. ــاوری قاب فن
ــی  ــاوری شــیخ بهای ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ایــن  بخش هــای  مهم تریــن  از  داد:  ادامــه 

قانــون می تــوان بــه معافیــت مالیــات بــر 
حقــوق شــاغان )محاســبه بــا نــرخ صفــر 
درصــد( اشــاره کــرد. آیین  نامــه اجرایــی برخــی 
از مفــاد قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان 
ــاغ  ــی اب ــر مالیات ــرخ صف ــاب ن ــر احتس نظی

ــت. ــل اجراس ــده و قاب ش
مهنــدس مهــدوی گفــت: همچنیــن شــرکت ها 
ــرای  ــی ب ــد داخل ــرای تاســیس خطــوط تولی ب
ــک  ــی  بیــش از ی ــا ارزش واردات ــی ب محصوالت
ــهیات  ــت تس ــت دریاف ــون دالر، در اولوی میلی
ــل  ــد داخ ــم از خری ــی اع ــای دولت و حمایت ه

خواهنــد بــود.
ــی و  ــت علم ــت معاون ــرد: حمای ــه ک وی اضاف
ــل و  ــرای تکمی ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس فن
توســعه زنجیــره ارزش در بخش هــای مختلــف 
اقتصــادی نظیــر نفــت و گاز، صنعــت و معــدن، 
ــف  ــم ردی ــان، ه کشــاورزی و بهداشــت و درم
صنــدوق  ضمانت نامه هــای  ارزش  شــدن 
ضمانت نامه هــای  بــا  فنــاوری  پژوهــش 
ــرک  ــاده ۱۱9 گم ــد »ق« م ــو بن ــی، لغ بانک
بــه منظــور رونــق صنعــت ماشین ســازی و 
ســاخت تجهیــزات در داخــل و ایجــاد پوشــش 
ــری از  ــش دیگ ــدات، بخ ــرای تولی ــه ای ب بیم

ــرکت های  ــرای ش ــون ب ــن قان ــای ای ظرفیت ه
در  مســتقر  شــرکت های  و  دانش بنیــان 

پارک هــای علــم و فنــاوری اســت.
ــی  ــاوری شــیخ بهای ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
قانــون  ایــن  اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح 
شــرکت های مذکــور می تواننــد در صــورت 
دســتگاه های  از  مطالبــات  مقــدار  تمایــل، 
اجرایــی )موضــوع مــاده پنــج قانــون مدیریــت 
ــن در  ــوان تضمی ــه عن ــات کشــوری( را ب خدم

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــایر قرارداده س
همچنیــن  افــزود:  مهــدوی  مهنــدس 
همــه دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی 
ــه  ــری ک ــای فک ــد بخشــی از دارایی ه می توانن
بــه صــورت دســتاوردهای پژوهشــی در اختیــار 
ــده  ــت پدید آورن ــب رضای ــس از کس ــد، پ دارن
و  دانش بنیــان  شــرکت های  اختیــار  در  آن، 
شــرکت های مســتقر در پارک هــای علــم و 
ــازی  ــا آن را تجاری س ــد ت ــرار دهن ــاوری ق فن

ــد. کنن
وی ادامــه داد: بهره منــدی از برخــی مزیت هــا 
ــژه  ــه وی ــد محصــول ســاخت اول ب ــرای تولی ب
در حــوزه امنیــت غذایــی، دفاعــی، بهداشــت و 
ســامت و حتــی صنعــت و همچنین رســیدگی 
ــور در  ــرکت های مذک ــان ش ــات می ــه اختاف ب
شــعب اختصاصــی دســتگاه قضــا، از ســایر 
ــون  ــطه قان ــه واس ــه ب ــت ک ــی اس ظرفیت های
شــده  ایجــاد  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش 

اســت.

آیت اهلل سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، نماینده مجلس خبرگان؛    
نیاز ایران به علم و فناوری نسبت به سایر کشورها مضاعف است 

نماینــده مــردم خراســان رضــوی در مجلــس 
خبــرگان رهبــری گفــت: نیــاز ایــران بــه 
ــا  ــاوری در مقایســه ب پیشــرفتهای علمــی و فن
ــی  ــل مختلف ــه عل ــان ب ــورهای جه ــایر کش س

ــت. ــف اس مضاع

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور 
ــان،  ــاوری خراس ــم وفن ــارک عل ــل پ ــن المل بی
یــزدی  مدرســی  ســیدمحمدرضا  اهلل  آیــت 
روز پنجشــنبه در بازدیــد از پــارک علــم و 
فنــاوری خراســان رضــوی افــزود: یکــی از 
علــل ایــن موضــوع ایــن اســت کــه دشــمنان 
تــاش جــدی و ۲۰۰ ســاله ای داشــته انــد تــا 
ــامی از  ــورهای اس ــایر کش ــد س ــران را مانن ای
ــه دارد. ــب نگ ــان عق ــی جه ــرفتهای علم پیش

نظــام  در  دیگــر  ســوی  از  داد:  ادامــه  وی 
جمهــوری اســامی مدعــی ارائــه بهتریــن ایــده 

و ســاختار بــرای آبــادی دنیــا و آخــرت مــردم 
ــده  ــن ای ــق ای ــتیم، تحق ــان هس ــود و جه خ
بــدون تمســک بــه علــم ممکــن نیســت، نمــی 
تــوان بــا ادعــا، شــعار و جهالــت ایــن اهــداف را 

محقــق نمــود.
ــران در  ــتازی ای ــه پیش ــی ب ــت اهلل مدرس آی
تاریــخ علــم جهــان اشــاره و بیــان کــرد: زمانــی 
ــی  ــن دوران تاریخ ــا در تاریک تری ــه اروپاییه ک
خــود بــه ســر مــی بردنــد، دانشــمندان پــرآوازه 
ــد  ــی کردن ــی م ــران زندگ ــذاری در ای و تاثیرگ
کــه دیدگاههــای آنــان زیربنــای علــم روز شــده 

اســت.

نماینــده مــردم خراســان رضــوی در مجلــس 
ــاد  ــروز اقتص ــه داد: ام ــری ادام ــرگان رهب خب
ــی  ــدارد و حت ــی ن ــاوری معن ــم و فن ــدون عل ب
مســائل سیاســی و اجتماعــی نیــز بــه فنــاوری 

گــره خــورده اســت، امــا طــی ســده های 
ــطه  ــب بواس ــت طل ــتان منفع ــته، دوس گذش
دشــمنی پیــدا و پنهــان خــود بــا ملــت تــاش 
ــت عقــب افتادگــی  ــد کشــورها را در حال کردن
امــور  و  سیاســت  اقتصــاد،  و  دارنــد  نگــه 

ــد. ــروم کردن ــم مح ــا را از عل ــی م اجتماع

وی  گفــت: پــس از پیــروزی انقــاب اســامی 
ــوت  ــور ق ــاوری در کش ــم و فن ــا عل ــر احی فک
گرفــت، هرچنــد ایــن بازآفرینــی حرکــت 
علمــی، آســان نیســت و عقــب افتادگــی ۲۰۰ 
ــایه  ــزرگ س ــت ب ــن حرک ــر ای ــر ب ــاله اخی س

ــود. ــه ب ــنگینی انداخت س

ایجــاد پارکهــای علم و فنــاوری از 
ــرت  ــگیری از مهاج ــای پیش ابزاره

ــت نخبگان اس
نماینــده مــردم خراســان رضــوی در مجلــس 
خبــرگان رهبــری اظهــار داشــت: دشــمنی های 
اســتکبار جهانــی و افــرادی کــه منافــع متضــاد 
بــا پیشــرفت ملــت دارنــد در تضــاد با دســتیابی 
بــا ملــت ایــران بــه قلــه هــای علــم و فنــاوری 

اســت.

ــی  ــذب برخ ــاله ج ــه مس ــزدی ب ــی ی مدرس
نخبــگان کشــور بــه خــارج کشــور نیــز اشــاره 
ــن  ــظ ای ــای حف ــی از ابزاره ــت: یک ــرد و گف ک
ایجــاد پارکهــا و در بیــان بهتــر  نخبــگان 

رویشــگاه هــای علــم و فنــاوری در کشــور 
اســت، ایــن مراکــز بایــد مرکــز انباشــت علــم و 
عالمــان، آفرینــش و نــوآوری و تبــادل نــوآوری 

ــد. ــی باش ــای ژرف و علم ه
ــا  ــت ه ــرد: محــور فعالی ــر نشــان ک وی خاط
در رویشــگاه هــای علــم و فنــاوری عــاوه بــر 
تامیــن نیــاز امــروز کشــور، نیــاز آینــده جامعــه 
مــا را همــراه بــا تجــاری ســازی تامیــن کنــد.

۷۰ درصــد ذخائــر معدنــی کشــور 
در ۶ اســتان شــرقی کشــور

رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان 
ایــران یــک درصــد  نیــز گفــت:  رضــوی 
مســاحت و جمعیــت کــره زمیــن را دارد، 
ــی در  ــر معدن ــار درصــد ذخای ــون چه ــا اکن ام

کشــورمان قــرار گرفتــه اســت.

مســعود میرزائــی شــهرابی افــزود: ۷۰ درصــد 
ذخائــر معدنــی ایــران نیز در ۶  اســتان شــرقی 
و در یــک "نــوار معدنــی" واقــع در اســتانهای 
ســه گانــه خراســان، یــزد، کرمــان و سیســتان 

و بلوچســتان واقــع شــده اســت.

ــت  ــن ظرفی ــش از ای ــت: پی ــار داش وی اظه
ــوی در  ــان رض ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل پ
ــود،  ــی نب ــت معدن ــن ظرفی ــا ای ــتای احی راس
ــدام  ــتین اق ــاری در نخس ــال ج ــی س ــا ط ام
زیربنــای پردیــس معدنــی کشــور را در خــواف 

ــم. ــا نهادی بن
 رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان 
بخــش  شــد  مقــرر  کــرد:  بیــان  رضــوی 
خصوصــی بــا تامیــن آورده زیرســاختهای الزم 
ــوی  ــان رض ــتانداری خراس ــد و اس ــا کن را بن
ــواف  ــتان خ ــاز را در شهرس ــورد نی ــن م زمی
ــت و  ــرای فعالی ــی ب ــا محل ــد ت ــن نمای تامی
اســتقرار جوانــان خــاق و فنــاور در ایــن 

ــردد. ــم گ ــس فراه پردی

ــه  ــزود: طــی تفاهــم نام ــی شــهرابی اف میرزائ
بــا مجموعــه معــادن ســنگان خــواف، ۲۰ هــزار 
میلیــارد تومــان آورده از ســوی ایــن مجموعــه 
ــده و  ــی ش ــش بین ــرمایه گذاری پی ــرای س ب
ــس  ــن پردی ــدازی ای ــات ســاخت و راه ان عملی

آغــاز شــده اســت.

در  فنــاور  شــرکت   ۸۰۰ کــرد:  بیــان  وی 
خراســان رضــوی وجــود دارد کــه از آن میــان 
۳۷۰ شــرکت زیــر نظــر پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان و بیشــتر اعضــای ایــن شــرکتها جوانان 
تحصیــل کــرده زیــر۳۰ ســال هســتند، پــارک 
و علــم و فنــاوری اســتان در دوره جدیــد و در 
ــزی  ــک برنامه ری ــا ی ــیزدهم کار را ب ــت س دول
ــه  ــا ب ــاش دارد ت ــرده و ت ــاز ک ــخص آغ مش
نوعــی در اقتصــاد کان کشــور تاثیرگــذار 

باشــد.

ــه نمــاز ظهــر و عصــر  ــر اســت ک شــایان ذک
در مســجد پــارک علــم و فنــاوری بــه امامــت 

ــزدی برگــزار شــد. آیــت اهلل مدرســی ی
ــردم  ــده م ــزدی از نماین ــت اهلل مدرســی ی آی
خبــرگان  مجلــس  در  رضــوی  خراســان 
ــش  ــا و بخ ــت ه ــگاه فعالی ــری از نمایش رهب
هــای مختلــف پــارک علــم و فنــاوری خراســان 

ــرد. ــد ک ــوی بازدی رض
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رویکرد جدید پارک علم و فناوری 
خراسان در خصوص صنایع معدنی؛  

مجوز اولیه پیگیری تاسیس 
پردیس صنایع معدنی صادر شد

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور 
بیــن الملــل پــارک علــم و فنــاوری خراســان، 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــد پ ــرو رویکــرد جدی پی
معدنــی،  صنایــع  خصــوص  در  خراســان 
اقدامــات و پیگیــری هــای الزم از ابتدای ســال 
۱۴۰۱ در راســتای فعالســازی فنــاوری هــا در 
ــس  ــیس پردی ــی و تاس ــع معدن ــوزه صنای ح
صنایــع معدنــی انجــام شــد. پــس از برگــزاری 
جلســات متعــدد و مذاکــرات تخصصــی و اخــذ 
ــه  ــس در منطق ــن پردی ــی زمی ــت اصول موافق
ســنگان، توافــق نامــه پردیــس صنایــع معدنــی 
ــی  ــع معدن ــرکت صنای ــا ش ــترک ب ــور مش بط
ــهریور ۱۴۰۱ در  ــل ش ــنگان در اوای ــوالد س ف
ــا  ــی و ب ــع معدن ــا صنای ــداد تان ــیه روی حاش
حضــور مدیــران کشــوری و اســتانی از جملــه 
معــاون محتــرم  اقــای دکتــر خیرالدیــن، 
ــات و  ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن

ــد.  ــا گردی ــاوری امض فن
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع صنایــع معدنی 
ــه  ــی ب ــش ده ــزوم نق ــور و ل ــرق کش در ش
بخــش خصوصــی در راســتای توســعه فنــاوری 
در ایــن حــوزه، و بــا توجــه بــه زمینــه ســازی 
ــه  ــارک خراســان، موافقــت اولی الزم توســط پ
ــی توســط  ــع معدن ــا تاســیس پردیــس صنای ب
معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، 
ــهریور  ــخ ۲۰ ش ــاوری در تاری ــات و فن تحقیق
۱۴۰۱ صــادر شــده اســت. در مراحــل بعــدی، 
طــرح جامــع تاســیس و توســعه پردیــس 
صنایــع معدنــی بــرای بــازه ۵ ســال آینــده در 
ــس  ــذاری پردی ــت گ ــورای سیاس ــات ش جلس
ــوز  ــت. مج ــد گرف ــرار خواه ــره ق ــورد مذاک م
قطعــی ایــن پردیــس پــس از تکمیــل مــدارک 
و مســتندات مربوطــه توســط وزارت عتــف 

ــده صــادر خواهــد شــد. ــاه هــای آین طــی م
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دادگستری خراسان رضوی برگزار شد. 

قضایــی  چالش هــای  رفــع  نشســت 
شــرکت های مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
ــور  ــاون ام ــا حضــور مرتضــوی، مع ــان ب خراس
ــتری  ــرم دادگس ــگیری از ج ــی و پیش اجتماع
ــی  ــاون دادســتان عموم اســتان و بهشــتی، مع
ــا  ــراه ب ــت هم ــتان و هیئ ــز اس ــاب مرک و انق
ــی شــرکت های  ــای قضای ــع چالش ه هــدف رف
ــان  ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ مس

ــد. ــزار ش برگ
ــی و  ــور اجتماع ــاون ام ــت مع ــن نشس در ای
پیشــگیری از جــرم دادگســتری گفــت: امســال 
هیــات اندیشــه ورز تخصصــی شــرکت های 
دانــش بنیــان نیــز بــه ایــن طــرح اضافــه شــد 
ــاتی  ــت جلس ــرکت و هیئ ــن ش ــن ای ــه بی ک
برگــزار شــده و بــا همکاری هــای گروهــی 

ــام  ــاد و از تم ــد افت ــی خواه ــای خوب اتفاق ه
ــد. ــکاری کردن ــه هم ــوت ب ــرکت ها دع ش

ــرکت های  ــران ش ــه مدی ــن جلس ــه ای در ادام
ــود  ــای موج ــون چالش ه ــان پیرام ــش بنی دان

ــد.  در حــوزه خــود ســخن گفتن
فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس  میرزائــی 
ــراز  ــن اب ــد ضم ــن بازدی ــز در ای ــان نی خراس
پیگیــر  مســئولین  وجــود  از  خرســندی 
مردمــی  چالش هــای  و  دغدغه هــا  بــه 
گفت:رویکــرد جدیــد پــارک ایجــاد نظــام 
ــت و  ــازی اس ــان س ــازی و گفتم ــی س مردم
ــا مرتفــع کــردن کــردن مشــکات و  هــدف م

اســت. چالش هــای  رفــع 
فنــاوران  و  شــرکت ها  از  مــن  افــزود:  وی 
ــورت  ــه ص ــکات ب ــرح مش ــا دارم از ط تقاض

ــرح  ــر ط ــعی ب ــد و س ــز کنن ــخصی پرهی ش
ــم  ــارک عل ــه واســطه پ چالش هــای گروهــی ب

ــند. ــته باش ــاوری داش و فن
میرزائــی تصریــح کــرد: زمانــی که درخواســت 
از طــرف پــارک کــه ارگان دولتــی اســت مطرح 
ــه  ــت ک ــن اس ــئولین ای ــدگاه مس ــود دی می ش
ایــن درخواســت پــس از بررســی و تاییــد یــک 
ارگان دولتــی و خــروج از یــک فیلتــر نظارتــی 

ارســال شــده اســت.
خراســان  پــارک  کــرد:  تاکیــد  میرزائــی 
میخواهــد در رفــع نیاز هــای همــه جانبــه 
جامعــه نقــش ایفــا کنــد و در ایــن مدت شــش 
ــا برگــزاری تانا هــای تخصصــی و ایجــاد  مــاه ب
ــه  ــاهد ب ــف ش ــای مختل ــا در حوزه ه پردیس ه

ــم. ــم شــده ای ــن مه ــوع پیوســتن ای وق

امضای تفاهم نامه همکاری ۱۶ دستگاه اجرایی استان خراسان جنوبی با پارک علم و فناوری استان:   
۱۶ دستگاه اجرایی استان خراسان جنوبی با پارک علم و فناوری استان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
الملــل پــارک علــم و فنــاوری خراســان جنوبــی 
بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا وســیما خراســان 
جنوبــی،در جلســه عقــد تفاهــم نامــه همــکاری 
و  علــم  پــارک  بــا  اجرایــی  دســتگاه های 
فنــاوری و مراکــز رشــد دانشــگاه های خراســان 
ــک  ــرای کم ــی ب ــتگاه اجرای ــی ۱۶ دس جنوب
ــرای   ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ــن از ش گرفت
ــد. ــا کردن ــه امض ــم نام ــان تفاه ــع مشکاتش رف

شــرکت های  توانایی هــای  از  بهره گیــری   
فعالیت هــای  اجــرای  بــرای   دانش بنیــان 
دســتگاه های  در  اختصاصــی  و  مشــترک 
مشــاوره های  و  خدمــات  ارائــه  اجرایــی، 
مــورد نیــاز بــه شــرکت های دانش بنیــان و 
ــرای  ــرایط الزم ب ــم آوردن ش ــازمان ها، فراه س
ــاور  ــای فن ــرکت ها و واحد ه ــدی ش ــره من به
ــای  ــوی پارک ه ــادی و معن ــای م و حمایت ه
جملــه  از  رشــد  ومراکــز  فنــاوری  و  علــم 
تعهــدات پــارک و مرکــز رشــد در ایــن تفاهــم 

ــت .  ــده اس ــف ش ــه تعری نام

 همچنیــن قــرار دادن فضــای الزم بــرای 
اســتقرار فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان، 
ــزارش  ــه گ ــری و تشــکیل جلســات و ارائ راهب
ــی  ــرح توجیه ــد ط ــتان، تایی ــی اس ــه بازرس ب
فنــی  کمیتــه  کمیســیون  در  شــده  ارائــه 
دســتگاه بــا حضــور بازرســی اســتان از جملــه 
در  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  تعهــدات 

ــود. ــه ب ــم نام ــن تفاه ــن ای مت

خراســان  کل  بــازرس  و  قضایــی  بــازرس 
ــام  ــق ن ــت: مطاب ــم گف ــن مراس ــی در ای جنوب
ــزم  ــه ع ــه گان ــوای س ــال ق ــعار س ــذاری ش گ
خــود را بــه ســمت عملیاتــی شــدن ایــن شــعار 

ــد. ــوق دادن س

ــر  ــور متأث ــک کش ــدار ی ــزود: اقت ــی اف رحیم
ــه  ــد ب ــه می توان ــت ک ــادی اس ــدرت اقتص از ق
واســطه ایــن مولفــه آن کشــور در ســطح بیــن 

ــرای گفتــن داشــته باشــد. ــی ب ــل حرف المل
بــازرس قضایــی و بــازرس کل خراســان جنوبی  
ــش  ــت از شــرکت های دان ــرای  حمای ــت: ب گف
بنیــان بازرســی کل کشــور کارگــروه ملــی 
ــگان را  ــت از نخب ــان و صیان ــش بنی ــد دان تولی
بــرای بهــره بــرداری صحیــح از تولیــد و قــوام و 

اســتحکام بــه تولیــد تشــکیل داد.

ــن راســتا در اســتان  ــزود: در همی رحیمــی اف
دانــش  شــرکت های  از  حمایــت  کارگــروه 
بنیــان تشــکیل شــد تــا مشــکات شــرکت های 
ــت از شــرکت های  ــع و حمای ــان رف ــش بنی دان
علمــی و مراکــز رشــد دانشــگاه ها بــا همگرایــی 
ــی  ــارت بازرس ــا نظ ــی و ب ــتگاه های اجرای دس

بــر حســن انجــام کار رفــع شــود.
ــت از  ــتانی حمای ــروه اس ــر کارگ قاســمی، دبی
شــرکت های دانــش بنیــان و صیانــت از نخبگان 

گفــت: فرصــت مطالعاتــی بــرای احصــای 
ــه شــرکت های دانــش بنیــان داده  مشــکات ب
می شــود و پــس از آن نیازمندی هایــی اعــم 
از مبلــغ پیشــنهادی، نیــروی انســانی و لــوازم و 
تجهیــزات مــورد نیــاز در اختیــار شــرکت های 

دانش بنیــان قــرار می گیــرد.
ــای  ــه در زمینه ه ــم نام ــن تفاه ــت: ای وی گف
و  کشــاورزی  جهــاد  اطاعــات  فنــاوری 
ــگری،  ــات گردش ــاورزی، خدم ــوالت کش محص
ــمند  ــع هوش ــی، صنای ــکی قانون ــان، پزش درم

ــت. ــده اس ــه ش ــت تهی ــرکت نف ــرای ش ب
رئیــس  پــارک علــم و فنــاوری خراســان 
ــاور در  ــد فن ــت:  ۱۸۵ واح ــز  گف ــی نی جنوب

ــد. ــارکت دارن ــرح مش ــن ط ــتان در ای اس
ناصــری افــزود: اعتبــارات ایــن تفاهــم نامه هــا 
از طریــق صنــدوق پژوهش تبصــره ۱۸ صندوق 
نــوآوری شــکوفایی قــرارگاه دانــش بنیــان 
اســتانداری معاونــت اقتصــادی کارگــروه امــور 
زیربنایــی در شــورای برنامــه ریــزی اســتان در 

ــود. ــت می ش ــهیات پرداخ ــب تس قال

برگزاری رویداد ترویجی »بایو آپ« با حمایت پارک علم و فناوری یزد
رویــداد ترویجــی و فرهنــگ ســازی “بایــو 
ــاک،  ــوزی دان ــش آم ــن دان آپ”، توســط انجم
بــا حمایــت و همــکاری پــارک علــم و فنــاوری 
ــزد  ــت و پشــتیبانی اســتانداری ی ــزد و حمای ی
یــزد  آزاد  دانشــگاه  ســلطانی  درســاختمان 

ــد. ــزار گردی برگ
 بــه گفتــه خانــم دکتــر آقایــی، مدیــر خدمات 
تخصصــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد، دانــش 
ــداد ســه  آمــوزان شــرکت کننــده در ایــن روی
ــی  ــای آموزش ــرکت در کارگاه ه ــا ش روزه،  ب
ــای  ــدی ه ــه من ــتعدادهای کاری و عاق از اس
شــغلی خــود آگاهــی پیــدا کــرده و بــرای 
ســاخت نمونــه هــای ابتدایــی و اولیــه از ایــده 
ــد. ــر نظــر مربیــان تــاش کردن هــای خــود زی

وی افــزود: خوشــبختانه ایــن رویــداد بــا 
دانــش  از ســوی  بســیار خوبــی  اســتقبال 
ــارغ  ــا دوازدهــم و ف ــوزان مقاطــع هشــتم ت آم
ــد و در  ــرو گردی ــال ۱۴۰۱ روب ــان س التحصی

مجمــوع بیــش از ۱۳۰ دانــش آمــوز عاقمنــد 
از برنامــه هــای اجــرا شــده در ایــن رویــداد کــه 
ــی  ــای کرونای ــت ه ــدن محدودی ــر ش ــا کمت ب
ــرکت  ــد، ش ــزار ش ــوری برگ ــورت حض ــه ص ب

ــد. کردن
مدیــر خدمــات تخصصــی پــارک علــم و 
ــن  ــم ای ــداف مه ــر اه ــزد، از دیگ ــاوری ی فن
ــا  ــوزان ب ــداد ترویجــی را آشــنایی دانش آم روی
افــراد شــاخص و موفــق در حــوزه بیوتکنولوژی 
ــت  ــتارتاپی دانس ــای اس ــرکت ه ــری ش و راهب
ــدار را  ــط کاری پای ــراری رواب ــکان برق ــه ام ک
در آینــده بــرای شــرکت کننــدگان میســر 
ــه نفــس،  می ســازد و ســبب تقویــت اعتمــاد ب
کشــف و پــرورش اســتعدادها و همچنیــن 

ــود. ــد ب ــغلی خواه ــده ش ــرای آین ــی ب آمادگ
ــد  ــز رش ــر مرک ــی، مدی ــاس باق ــدس عب مهن
زیســت فنــاوری و عضــو هیــات رئیســه پــارک 
علــم و فنــاوری یــزد، نیــز کــه بــه عنــوان ناظــر 
و نماینــده پــارک در ایــن رویــداد حضــور 
داشــت، بــا اشــاره بــه اســتقبال بســیار خــوب 
ــت  ــر حمای ــه، ب ــن برنام ــوزان از ای ــش آم دان
جــدی پــارک علــم وفنــاوری از توســعه و ترویج 
نــوآوری و برنامــه هــای فرهنــگ ســازی تاکیــد 
کــرد. مهنــدس باقــی ضمــن تشــکر از اعضــای 
پرتــاش انجمــن دانــاک، انجمــن هــای دانــش 
ــی  ــی را نهادهای ــای مردم ــوزی و تشــکل ه آم
پیشــرو و بازوانــی توانمنــد بــرای عمومــی 
ــت  ــاوری دانس ــوآوری و فن ــوم ن ــازی مفه س
ــا  ــه تشــکل ه ــن گون ــگ ای ــر حضــور پررن و ب
ــی  ــای عموم ــی ه ــای آگاه ــتای ارتق در راس
ــطح  ــاوری در س ــعه فن ــازی توس ــه س و زمین

ــرد. ــد ک ــه تاکی جامع
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پارک اهی علم و فناوری

استاندار خراسان جنوبی :
به ظرفیت های دانش بنیانی که در استان وجود دارد غبطه می خورم 

بــا حضــور اســتاندار خراســان جنوبــی صــورت 
گرفــت : رونمایــی از  محصــوالت دانــش بنیــان 
ــان  ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل ــه پ و فناوران

جنوبــی

ــت  ــبت گرامیداش ــه مناس ــمی ب ــی مراس  ط
ــان و  ــش بنی ــوالت دان ــت از  محص ــه دول هقت
فنــاور پــارک علــم و فنــاوری خراســان جنوبــی 
رونمایــی شــد.در ایــن مراســم کــه بــا حضــور 
اســتاندار خراســان جنوبــی برگــزار شــد از ۱۲  
ــم  ــارک عل ــع در پ ــان واق ــش بنی شــرکت  دان
ــش  ــد و از ۵طــرح دان ــاوری اســتان بازدی و فن

ــاور هــم رونمایــی شــد. بنیــان و فن
ــم  ــن مراس ــی در ای ــان جنوب ــتاندار خراس اس
ــت  ــه ظرفی ــد ب ــا بای ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــم،  ــاد کنی ــور اعتم ــی کش ــش داخل ــا و دان ه
ــر  ــاهد هســتیم اگ ــروز ش ــفانه ام ــت :متاس گف
ــور  ــتان کش ــک اس ــی از ی ــم و دانش ــک  عل ی
مثــل اصفهــان و یــا هــر اســتانی معرفــی شــود  
قبــول نمــی کنیــم ولــی اگــر از فــان کشــور 

ــم. ــی پذیری ــی آن را م ــد براحت باش
ــان  ــما جوان ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت ب قناع
ــور  ــه و کش ــاد را در جامع ــه اعتم ــد روحی بای
ــن  ــج ای ــزود : تروی ــد، اف ــا کنی ــت و احی تقوی
ــت و از  ــوار اس ــه دش ــنه در جامع ــنت حس س
ــده  ــع ع ــاف مناف ــت برخ ــن اس ــی ممک طرف
ای هــم  باشــد. وی ادامــه داد :بنابرایــن بــرای 
ــا  ــت م ــان براس ــه  زم ــت ک ــن ب ــتن ای شکس
ــت  ــل حمای ــدات داخ ــم از تولی ــه داری وظیف
ایــن  بایــد  کنیــم.وی بیــان کــرد :شــما  
ــش  ــاور و دان ــای فن ــرکت ه ــتاوردهای ش دس
بنیــان را بــه مدیــران معرفــی کنیــد تــا همگــی 
ــم از  ــند و بتوانی ــترک برس ــک درک مش ــه ی ب
دســتاوردهای داخــل اســتان هــم بهــره ببریــم.

ــرکت  ــه از ش ــدی ک ــه بازدی ــاره ب ــا اش وی ب
هــای دانــش بنیــان انجــام شــد، گفــت : مــن به 
ایــن ظرفیــت هایــی کــه در اســتان وجــود دارد 
ــه دســتگاه  خطبــه خــوردم و امیــد مــی رود ب
هــای اجرایــی ایــن ظرفیــت هــا معرفــی شــود.

ــورای اداری  ــه ش ــن جلس ــزود :در اولی وی اف
اســتان ایــن فرصــت بــه  نماینده ای از شــرکت 
هــای دانــش بنیــان اســتان داده خواهــد شــد 
تــا دغدغــه هایشــان را مطــرح و محصوالتشــان 
را جهــت آشــنایی مدیــران دســتگاه هــای 

ــی معرفــی کننــد. اجرای

از ۵ طــرح فناورانــه  رونمایــی 
بــرای اولیــن بــار درســطح  اســتان 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان 
جنوبــی هــم  بــا اشــاره بــه رونمایــی از 

ل ۵محصــو
 دانــش بنیــان و فنــاور در ایــن مراســم بــرای 
اولیــن بــار در اســتان  گفــت :ایــن محصــوالت 
شــامل: طراحــی و ســاخت پرینتــر ســه بعدی و 
خدمــات مزرعــه ســه بعدی، توســعه مدلســازی 
ــر  ــات غی ــتگاه اتوم ــاختمان، دس ــات س اطاع
HOCL غشــایی و پــودر تولیــد محلــول هــای

و NaOCLبــا دزهــای مختلــف و کاربــری 
ــیاهدانه و  ــول س ــاخت کپس ــای گوناگون،س ه
RTUوTESKADAمــی  جامــع  ســامانه 

باشــند. 
دکتــر محمــد علــی ناصــری در ادامــه افــزود : 
در خراســان جنوبــی بخاطــر  پتانســیل بــاالی 
دانشــی کــه نشــات گرفتــه از  وجــود دانشــگاه  
هــا و مراکــز علمــی اســت ، توانســتیم در بخش 

فنــاوری هــم گام هــای محکمــی برداریــم.
ــزرگ  ــاخت از ب ــر س ــود زی کمب
ــای  ــرکت ه ــات ش ــن معض تری
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
وی بــا بیــان اینکــه در خراســان جنوبــی 
توانســته ایــم علــم و دانشــی کــه در دانشــگاه 
بــا کمــک نیروهــای  هــا  وجــود دارد را  
ــد و در  ــت و تولی ــه صنع ــی ب مختصــص و بوم
ــم، ادامــه داد  ــروت  نزدیــک کنی ــه ث ــت ب نهای
:یکــی از بــزرگ تریــن معضــات ما در خراســان 
ــرا  ــر ســاخت هاســت چ ــوزه زی ــی در ح جنوب
ــض  ــرایطی حائ ــا در ش ــای م ــرکت ه ــه ش ک
ــارک و هــم چنیــن تحــت   اخــذ پذیــرش در پ
ــی  ــرار م ــت آن ق ــوان خدم ــت ۱۱۰ عن حمای
گیرنــد کــه در ســاختمان هــای علــم و فنــاوری 

ــند.  ــتقر باش مس
ــاختمان  ــدی س ــرفت ۷۰درص پیش
ــان  ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل پ

ــی  جنوب
ــاختمان  ــروژه احــداث س ــه پ ــاره ب ــا اش وی ب
مرکــزی پــارک علــم و فنــاوری اســتان در 
کیلومتــر ۷محــور بیرجنــد زاهــدان گفــت :ایــن 
ــع آن ســاخته شــده و  پــروژه ۵هــزار متــر مرب

ــی دارد. ــرفت فیزیک ــد پیش ۷۰ درص
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان 
ــن  ــای ای ــاخت ه ــر س ــن زی ــی از تامی جنوب
ــم  ــوان مه ــرق و گاز بعن ــد آب، ب ــروژه مانن پ
ــرد و  ــام ب ــروژه ن ــر پ ــال حاض ــاز ح ــن نی تری
افــزود :محوطــه ســازی از دیگــر معضــات 
ایــن پــروژه اســت و مــا بــرای اینکــه از پــارک 
درجــه ۳بــه درجــه ۲و ســپس یــک ارتقــا پیــدا 
ــارات و هــم  ــم کــه هــم  در افزایــش اعتب کنی
افزایــش چــارت ســازمانی بســیار تاثیــر گــذار 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــن ب ــذاری زمی ــت، واگ اس

ــت.  ــان اس ــش بنی دان
ــای  ــرکت ه ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ناص
دانــش بنیــان زیــادی دراســتان متقاضــی 
حداقــل  بیرجنــد  در  و  هســتند  زمیــن 
ــرای  ــن ب ــد، گفت:زمی ــی ان ــرکت متقاض ۲۰ش
احــداث ســوله صنعتــی در محــل ســایت 

ــاختی  ــر س ــه زی ــی ک ــارک در صورت ــد پ جدی
ــت. ــر نیس ــکان پذی ــدارد، ام ــود ن وج

ــاور   ــرکت فن ــودن ۱8۰ش ــال ب  فع
ــی  ــان جنوب در خراس

ــرای  ــن ب ــود زمی ــه کمب ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود  ــرکت هــا  نداریــم، اف واگــذاری بــه ش
ــاور  در  ــرکت فن ــی ۱۸۰ش ــان جنوب :در خراس
ــردوس،  ــد، ف ــاوری  بیرجن ــم و فن ــارک عل ۴پ

ــتند.  ــال هس ــن فع ــس و قای طب
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن تعــداد ۴۰شــرکت 
حائــض عنــوان دانــش بنیانــی هســتند، ادامــه 
داد :در حــوزه دانــش بنیانــی دو مفهــوم خــاص 
و عــام داریــم کــه در مفهــوم خــاص مــا یــک 
مرکــز  احــراز صاحیــت شــرکت هــای دانــش 
ــت  ــاوری ریاس ــی فن ــت علم ــان در معاون بنی
ــه  ــی را ب ــش بنیان ــه دان ــم ک ــوری داری جمه
ــه بــه شــرکت. محصــول الحــاق مــی کننــد ن

حمایــت پــارک علــم و فنــاوری از 
طــرح هــا و ایــده هــای نوآورانــه 

وی اذعــان داشــت :یــک شــرکت ممکــن 
اســت ۵۰محصــول داشــته باشــد ولــی یــک یــا 
چنــد محصــول آن دانــش بنیــان باشــد و مــورد 

حمایــت هــای تعریــف شــده قــرار گیــرد. 
ــش  ــام دان ــوم ع ــه داد :در مفه ــری ادام ناص
ــتغال از  ــاد اش ــری ایج ــه رهب ــه گفت ــی ب بنیان
طریــق دانــش مــد نظــر اســت و ایــن مبحــث 
ــم  ــارک عل ــرار گرفتــه و پ هــم مــورد توجــه ق
ــه  و فنــاوری از طــرح هــا و ایــده هــای نوآوران
کــه کشــش بــازار داشــته باشــد، حمایــت          

ــد. ــی کن م

وزیر کشور در بازدید از پارک علم و فناوری همدان:
محصوالت فناورانه استان همدان شایسته و کاربردی است

ــکل از  ــی متش ــراه هیات ــه هم ــور ب ــر کش وزی
ــارک  ــدان از پ ــتاندار هم ــود و اس ــن خ معاونی

ــرد . ــد ک ــدان بازدی ــاوری هم ــم و فن عل
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم 
و فنــاوری همــدان؛ دکتــر احمــد وحیــدی 
ــیه  ــنبه در حاش ــج ش ــور در روز پن ــر کش وزی
ســفر بــه اســتان همــدان، از نمایشــگاه دائمــی 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ی ش ــوالت فناوران محص

بنیــان و واحدهــای فنــاور اســتان همــدان 
در پــارک علــم و فنــاوری بازدیــد کــرد و 
ــا را شایســته و  ــن شــرکت ه ــتاوردهای ای دس
کاربــردی دانســت و خواســتار معرفــی و ارائــه 

ــد . ــی ش ــتانی و مل ــطح اس ــا در س آنه
  

بازدیــد  ایــن  حاشــیه  در  کشــور  وزیــر 
خواســتار  خــود،  اختصاصــی  مصاحبــه  در 

رســیدگی اســتانداران بــه نیازهــای واحدهــای 
ــتانداران  ــه اس ــت: ب ــد و گف ــان ش ــش بنی دان
ــش  ــای دان ــت ه ــه در نشس ــده ک ــف ش تکلی
بنیــان نســبت بــه بحــث و گفــت و گــو دربــاره 
ــا از  ــا و تقاضاه ــی، نیازه ــا، بازاریاب ــت ه ظرفی
جملــه پرداخــت تســهیات مــورد نیــاز در 

ــد. ــدام کنن ــور اق ــطح کش س
وی اظهــار داشــت: بــرای تحقــق شــعار ســال 
ــتغال  ــان و اش ــش بنی ــد، دان ــوان »تولی ــا عن ب
بــرای  تــاش  و  گــذاری  هــدف  آفریــن«، 
شناســایی ایــده هــای نــو و حمایــت و تقویــت 
ــم و  ــای عل ــارک ه ــد و پ ــز رش ــا در مراک آنه
ــی  ــم تکلیف ــن مه ــت  و ای ــد اس ــاوری مفی فن
بــرای  همــه افــراد بــه ویژه مســئوالن دســتگاه 

ــی اســت. ــای دولت ه
ــد  ــه بازدی ــه ب ــا توج ــزود : ب ــور اف ــر کش وزی
ــان  ــش بنی ــای دان ــه، شــرکت ه صــورت گرفت
و واحدهــای فنــاور مســتقر در ایــن مــکان 

بخــش  در  ای  و شایســته  مفیــد  تولیــدات 
ــد کــه  ــده ان ــد کردن بهداشــتی، پزشــکی، تولی
ایــن تولیــدات نیازهــای گســترده ای را تامیــن 

ــد. ــی کن م
ایشــان، در ایــن بازدیــد یــک ســاعته در 
ــد  ــوالت تولی ــا و محص ــت کااله ــان کیفی جری
ــات  ــن قطع ــه بیشــتر ای ــت ک ــرار گرف شــده ق
ــم تامیــن  نیازهــای کشــور را در شــرایط تحری

ــد. ــی کن م
ــتار  ــد خواس ــن بازدی ــدی در ای ــد وحی احم
تقویــت بازاریابــی و اخــذ اســتانداردهای روز در 

ــدات شــد. تولی
ــون در  ــم اکن ــردد ه ــی گ ــان م ــر نش خاط
ــرش  ــده پذی ــش از ۳۴۰ ای ــدان بی ــتان هم اس
و حمایــت شــده اســت کــه از ایــن تعــداد ۶۷ 
شــرکت موفــق بــه اخــذ مجــوز دانــش بنیــان 

ــد . شــده ان
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ــاون توســعه  ــر ، مع ــی ف ــر ســیاوش ملک دکت
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه همــراه 
ــع  ــرای رف ــدوق ب ــان صن ــران و کارشناس مدی
موانــع جــذب تســهیات شــرکت هــای دانــش 
بنیــان اســتان در پــارک علــم و فنــاوری 

ــد. ــور یافتن ــدان حض هم
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم 
و فنــاوری همــدان، مدیــران و کارشناســان 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، در ســفر خــود 

ــریح  ــدف تش ــا ه ــه ب ــدان ک ــتان هم ــه اس ب
تســهیات جدیــد و صــدور ضمانــت نامــه های 
بانکــی و نیــز بررســی و رفــع موانــع واحدهــای 
ــتان  ــان اس ــش بنی ــای دان ــاور و شــرکت ه فن
همــدان در جــذب و بهــره منــدی از ایــن 
ــی  ــه روز پیاپ ــدت س ــه م ــود ب ــهیات ب تس
ــورت  ــه ص ــره و ب ــه چه ــره ب ــورت چه ــه ص ب
ــهیات  ــت تس ــان دریاف ــا متقاضی ــوردی ب م

ــد ــو کردن ــدار و گفتگ دی
 معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
در مصاحبــه اختصاصــی خدمــات صنــدوق 
ــه تســهیات کــم  ــوآوری و شــکوفایی را، ارائ ن
ــی،  ــای بانک ــه ه ــت نام ــدور ضمان ــره، ص به
و  فناورانــه  ســرمایه گذاری در طــرح هــای 
توانمندســازی واحدهــای فنــاور و شــرکت 

ــمرد. ــان برش ــش بنی ــای دان ه
ایشــان بــا اشــاره بــه خدمــات باعــوض 

ــزود،  ــده اف ــه ش ــر گرفت ــازی در نظ توانمندس
ــور  ــرای حض ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن صن
نمایشــگاه های  در  دانش بنیــان  شــرکت  های 
داخلــی و خارجــی یارانــه مشــخصی را در نظــر 
ــان واجــد شــرایط اعطــا  ــه متقاضی ــه ب دارد ک

ــد. ــی نمای م
یکــی از برنامــه هــای صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی در جهــت توســعه صــادرات شــرکت 
ــروش و  ــق ف ــرای رون ــان ب ــش بنی ــای دان ه
تقویــت بنیــه مالــی شــرکت هــا، حضــور 
ــه  ــود ک ــدان ب ــتان هم ــی اس ــاق بازرگان در ات

ــت . ــی داش ــز در پ ــی نی نتایج
ــی  ــوت و میزبان ــه دع ــه روزه ب ــفر س ــن س ای
پــارک علــم و فنــاوری همــدان برگــزار گردیــد 
ــال  ــعار س ــق ش ــای تحق ــه ه ــی از برنام و یک
ــاوری  ــتم فن ــعه اکوسیس ــت و توس ــرای تقوی ب

ــود . اســتان در ســال جــاری ب

مرکز نوآوری بندرخمیر استان هرمزگان افتتاح شد

در  دولــت  هفتــه  از  روز  ششــمین  در 
بندرخمیــر، مرکــز نــوآوری بندرخمیــر وابســته 
بــه پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان بــا حضــور 
فرمانــدار خمیــر، علیرضــا نصیریرئیــس پــارک 
ــودی  ــواد محم ــزگان، ج ــاوری هرم ــم و فن عل
شــهردار و اعضــای شــورای اســامی ایــن شــهر 
ــد. ــاح گردی ــی افتت ــئوالن محل ــی از مس و جمع

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
الملــل پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛ 
علیرضــا نصیــری رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
هرمــزگان ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت 
هفتــه دولــت و قدردانــی از تــاش هــای علــی 
فتــی ریاســت پیشــین پــارک و کوشــش هایــی 
کــه بعنــوان بنیانگــذار پــارک علــم و فنــاوری 
ــکل  ــرای ش ــت ب ــه فعالی ــک ده ــول ی در ط
در  نــوآوری  اکوسیســتم  توســعه  و  گیــری 
اســتان انجــام داد اســت،گفت: از پیگیــری های 
مســئوالن شهرســتانی و همچنیــن شــهروندان 
ــوآوری  ــز ن ــدازی مرک ــر جهــت راه ان بندرخمی

ــم. ــی مــی کن ــن شــهر قدردان در ای
ــم و فنــاوری در اســتان  ــارک عل ــزود: پ وی اف
یــک دســتگاه دولتــی جــوان اســت و یکــی از 
ــز  ــاد مراک ــتگاه ، ایج ــن دس ــای ای ــه ه برنام
نــوآوری در تمــام مناطــق اســتان و همچنیــن 
ــا  ــتان ه ــن شهرس ــز در ای ــن مراک ــعه ای توس

اســت.
ــزگان در  ــاوری هرم ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
خصــوص ایجــاد واحدهــای رشــد در بندرخمیر 
ــر  ــد در بندرخمی ــز رش ــاد مرک ــز گفت:ایج نی
ــک  ــه ی ــی اســت ک ــای مختلف ــه ه دارای جنب
بخــش از آن مربــوط بــه ایجــاد زیرســاخت هــا 

اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــری ادام ــا نصی علیرض
اینکــه فضــا بــرای ایــن امــر مهیــا مــی باشــد 
امیدواریــم بــا حمایــت هــای مســئوالن محلــی 
ــده  ــع ، در آین و کمــک در جهــت جــذب مناب
نــه چنــدان دور شــاهد ایجــاد واحدهــای رشــد 

ــر باشــیم. در بندرخمی

نصیــری تصریــح کــرد: در مجمــوع ۸۵ هســته 
و واحــد فــن آور در دوره هــای رشــد مقدماتــی 
ــت  ــزگان فعالی ــد در هرم ــا رش ــد و پس و رش

مــی کننــد.
ــح داد: در ســال گذشــته  ــن مســئول توضی ای
۴میلیــارد تومــان تســهیات بــه هســته ها 
و واحد هــای نــوآور  اختصــاص یافــت کــه 
بصــورت بازپرداخــت ســه ســاله و بــا دوره  

ــود. ــد ب ــود ۵ درص ــاله و س ــس ۲ س تنف
رییــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان 
یــادآور شــد: صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
بــا کمــک صنایــع در هرمــزگان تشــکیل 
بــا حمایــت پاالیشــگاه  شــده اســت کــه 
ــزگان فعالیــت  ــوالد هرم ــاس و ف نفــت بندرعب

. می کنــد
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره 
بــه اینکــه بــرای درآمــد پــارک علــم و فنــاوری  
ســوله ســازی را در برنامــه کاری خــود داریــم، 
ــه دادن  ــوله و کرای ــرد: باســاخت س تشــریح ک
ــه  ــان هــم ب ــه متقاضی ــژه ب ــا تخفیــف وی آن ب
ــارک  ــرای پ ــم ب ــود و ه ــی ش ــک م ــا کم آنه

ــی دارد. آورده مال
ــارک  ــه پ ــت ک ــت اس ــزود: درس ــری اف نصی
ــت  ــی اس ــاد حمایت ــک نه ــاوری ی ــم و فن عل
امــا حمایــت وکمــک باعــوض نــدارد ، کســب 
و کار بایــد در محیــط ســخت بــازار باشــد 
ــز  ــخت نی ــرایط س ــد در ش ــی بتوان ــا متقاض ت

کســب و کارش را اداره کنــد .
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان 
ــه ای  ــذار منطق ــرمایه گ ــه س ــان اینک ــا بی ب
و کشــوری داریــم ، اذعــان داشــت: مــردم 
هرمــزگان بــه لحــاظ اقلیــم و فرهنــگ کســب 
و کارشــان در زمینــه ماهیگیــری ، کشــاورزی، 
بازرگانــی بــوده اســت و وجــود صنایــع بــزرگ 
کــه از بیــرون اســتان بــه دلیــل همجــواری بــا 
ــث  ــد ، باع ــده ان ــیس ش ــا تاس ــا در اینج دری
ــای کوچــک و متوســط و در  ــود شــرکت ه نب

ــد . ــده ان ــوازن ش ــعه نامت ــت توس نهای
 نصیــری تاکیدکــرد: تاشــمان را مــی کنیــم 
ــده هــا باعــث شــکل گیــری  ــا توســعه ای ــا ب ت
شــرکت هــای دانــش بنیــان کوچک و متوســط 
ــعه  ــه توس ــا ب ــیم ت ــتان باش ــتری در اس بیش

ــم . ــت یابی ــوازن دس مت

شهرســتان  فرمانــدار  خواســتار  میرهاشــم 
خمیــر نیــز در آییــن افتتــاح  مرکــز نــوآوری، 
ــتان  ــای شهرس ــی از نیازه ــت: یک ــار داش اظه
توســعه  بــه  بخشــیدن  ســرعت  جهــت 
اقتصــادی و علمــی، راه انــدازی مرکــز نــوآوری 
ــروز  ــبختانه ام ــه خوش ــود ک ــر ب در بندرخمی
همزمــان بــا هفتــه دولــت ایــن مرکــز افتتــاح و 

ــد. ــدازی ش راه ان
ــت  ــگاه و ظرفی ــه جای ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
هــای شهرســتان خمیــر در حــوزه هــای 
و  ، صنعــت  کشــاورزی  از جملــه  مختلــف 
معــدن، گردشــگری و… ، راه انــدازی ایــن 
مرکــز در کنــار ســایر مراکــز علمــی بندرخمیــر 
می توانــد تحــول بزرگــی در حــوزه علمــی 
و پژوهشــی و همچنیــن کســب و کارهــای 

ــد. ــاد کن ــان ایج ــش بنی دان

فرمانــدار خمیــر در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــر،  ــراوان در بندرخمی ــتعدادهای ف ــود اس وج
خواســتار ایجــاد واحدهــای رشــد و فنــاور 
ــد و  ــک ش ــده نزدی ــتان در آین ــن شهرس در ای
ابــراز امیــدواری کــرد بــا اســتقرار ایــن واحدهــا 
شــاهد رونــق و حمایــت بیشــتری از صاحبــان 
ایــده، نخبه هــا و مخترعیــن و مبتکریــن بنــدر 
خمیــری باشــیم و افــراد صاحــب ایــده بتواننــد 
بــا حمایــت ایــن مراکــز، ایده هــای خــود را بــه 

ــد. ــل کنن محصــول تبدی
ــز  ــر نی ــهردار بندرخمی ــودی ش ــواد محم ج
و  نخبــه  دارای جوانــان  بندرخمیــر  گفــت: 
ــان  ــادی اســت کــه برخــی از آن مخترعیــن زی
و  اختراعــات  مختلــف  جشــنواره های  در 
نــوآوری موفــق بــه کســب رتبــه شــده انــد و بــا 
راه انــدازی ایــن مرکــز ، قطعــاً شــاهد موفقیــت 
هــای بیشــتری از ایــن جوانــان در حــوزه ثبــت 
اختــراع و کســب و کارهــای دانــش بنیــان 

ــود. ــم ب خواهی

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری لرســتان از 
پذیــرش ۷ ایــده فناورانــه در مراکــز رشــد 

واحدهــای فنــاور اســتان خبــر داد.
 

ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــومین جلس ــل و س ــتان، چه ــاوری لرس فن
واحدهــای  رشــد  مرکــز  فنــاوری  شــورای 
فنــاور شهرســتان بروجــرد، ســی امیــن جلســه 
شــورای فنــاوری مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
شهرســتان دلفــان و بیســت و یکمیــن جلســه 
شــورای فنــاوری مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
ــا حضــور اعضــای شــورای  شهرســتان دورود ب
ــوری و  ــورت حض ــه ص ــز ب ــن مراک ــاوری ای فن
مجــازی برگــزار شــد. در مجمــوع درخواســت 
هــای جــذب و پذیــرش تعــداد ۷ ایــده فنــاوری 
بــا حضــور مدیــران ایــن واحدهــا طــرح و مــورد 
ــا اســتقرار آن هــا در  بررســی قــرار گرفــت و ب

مراکــز رشــد موافقــت شــد.

لرســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
ــده در  ــرش ش ــای پذی ــده ه ــرد: ای ــریح ک تش
ایــن مراکــز در حــوزه هــای »تولیــد ســم 
ارگانیــک از ترکیبــات  اســانس و عصــاره هــای 
ــاری از  ــات و بیم ــع آف ــت دف ــه جه ــی ب گیاه
مــزارع و باغــات«، »تولیــد تتراکلرایدهــای 
ــو  ــنتز نان ــال )Zrcl۴,Sicl۴,Ticl۴( و س مت
ــص  ــزات خال ــا و فل ــاژ ه ــا و آلی ــرامیک ه س
 ،»Carbon chlorination آنهــا از طریــق
»پــودر فافــل فــوری حاصــل از فــرآوری 
ــا مکانیــزم جلوگیــری  نخــود ممتــاز منطقــه ب
ــج کــم  ــای هوی از رشــد ســبزینه لپــی«، »مرب
کالــری LC و آنتــی اکســیدان AO«، »تولیــد 
روغــن موتــور، ضدیــخ، باالبرنــده هــای اکتــان 
ســوخت بــا اســتفاده از نانــو تکنولــوژی«، 
»آبســردکن آکوموالتــور« و »ســاخت تجهیزات 
دندانپزشــکی شــامل دســتگاه هــای الیــت 
کیــور، بلیچینــگ و آمالگاماتــور« هســتند کــه 
ــز  ــت خــود را در مراک به صــورت رســمی فعالی
ــرد،  ــای بروج ــتان ه ــاور شهرس ــای فن واحده

ــد. ــی کنن ــاز م ــان و دورود آغ دلف

ــج  ــه نتای ــا توجــه ب فرهــاد نامــداری گفــت: ب
ــد  ــداد ۲ واح ــالیانه، تع ــرد س ــی عملک ارزیاب
ــول و  ــل قب ــرد غیرقاب ــل عملک ــه دلی ــاور ب فن
ــد  ــز رش ــازات الزم از مراک ــب امتی ــدم کس ع

ــتند.  ــق داش ــروج ناموف ــه خ مربوط

وی افــزود: همچنیــن تعــداد ۲ طــرح¬ در 
حــوزه هــای » همــراه معمــار مهــراز«، »تولیــد 
کشــت  از  اســتفاده  بــا  باکتریایــی  ســلولز 
باکتــری« بــا توجــه بــه کســب امتیــازات الزم، 
ــد  ــه رش ــه مرحل ــی ب ــد مقدمات ــه رش از مرحل

ــد. ــاء یافتن ارتق
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پارک اهی علم و فناوری

افزایش سطح همکاری های پارک علم و فناوری استان مرکزی با مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

ــی  ــور جمع ــا حض ــی ب ــم اندیش ــه  ه در جلس
از مدیــران پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی بــا مســئولین مرکــز تحقیقــات و 
ــع طبیعــی اســتان،  آمــوزش کشــاورزی و مناب
در خصــوص نحــوه افزایــش همکاری هــا در 
ــی  ــاخت های تخصص ــر س ــعه زی ــت توس جه

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب بح
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
فنــاوری اســتان مرکــزی، آقــای دکتــر غامرضا 
گــودرزی، رییــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان و ســرکار 
ــد  ــز رش ــر مرک ــبی مدی ــر طهماس ــم دکت خان
واحدهــای فنــاور کشــاورزی اســتان بــا حضــور 
ــزی،  ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل در پ
ــی  ــاب دکتــر محمدعل ــک انتص ــن تبری ضم
ــارک  ــت پ ــمت ریاس ــه س ــاب ب ــتان دیزن داس
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی،  در خصــوص 
توســعه زیرســاخت های تخصصــی از جملــه 
راه انــدازی آزمایشــگاه تخصصــی کشــت بافــت 
در مرکــز رشــد، بــه بحــث و تبــادل نظــر 

ــد. پرداختن
در ایــن جلســه کــه مهنــدس حمــزه مــددی 

معــاون پشــتیبانی و مهنــدس مجیــد شمســی 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــد پ ــز رش ــر مراک مدی
ــر داســتان  ــز حضــور داشــتند، دکت اســتان نی
رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی 
بــه توســعه همکاری هــا در جهــت تقویــت 
ــاور در  ــه واحدهــای فن ــه ب ــل ارائ ــات قاب خدم
بخــش کشــاورزی اشــاره کــرد و افــزود: یکــی 
ــطح  ــش س ــعه، افزای ــن توس ــای ای از راه کاره
فنــاوری  و  علــم  پــارک  بیــن  همکاری هــا 
اســتان مرکــزی و مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان در جهــت 
ــای  ــش فناوری ه ــد در بخ ــز رش ــعه مراک توس
کشــاورزی در ســایر شهرســتان ها خواهــد 

ــود. ب

مشکات پیش روی شرکت های دانش بنیان و فناور در جلسه ای با حضور رییس کارگروه حمایت از شرکت های دانش بنیان و نخبگان در سازمان بازرسی کل 
کشور مطرح گردید 

بــا حضــور معــاون محتــرم  در جلســه ای 
ــی  ــی و قضای ــور سیاس ــی ام ــارت و بازرس نظ
و رئیــس کارگــروه حمایــت از شــرکت های 
ــی  ــازمان بازرس ــگان در س ــان و نخب دانش بنی
ــتان  ــاوری اس ــم  و فن ــارک عل ــور در پ کل کش
مرکــزی، نماینــدگان شــرکت های فنــاور و 
خــود  دغدغه هــای  بیــان  بــه  دانش بنیــان 

پرداختنــد
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
فنــاوری، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور دکتــر 
ــی  ــارت و بازرس ــرم نظ ــاون محت ــدیان مع اس
ــروه  ــس کارگ ــی و رئی ــی و قضای ــور سیاس ام
و  دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت 
نخبــگان در ســازمان بازرســی کل کشــور، 
ــازمان  ــدی س ــور تولی ــربازرس ام ــهدی س مش
بازرســی اســتان مرکــزی، مدیــران پــارک علــم 
ــرکت  ــران ش ــزی، مدی ــتان مرک ــاوری اس و فن
از  برخــی  و  اســتان  صنعتــی  شــهرک های 

مدیــران شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور 
ــس  ــتان رئی ــر داس ــدا دکت ــد، ابت ــزار ش برگ
پــارک علــم و فنــاوری ضمــن بیــان اهــم 
فعالیت هــای و ماموریت هــای پــارک علــم و 
ــا از  ــعه فعالیت ه ــرورت توس ــه ض ــاوری، ب فن
ــم و  ــارک عل ــعه زیرســاخت های پ ــق توس طری

ــت. ــاوری پرداخ فن
ــاون  ــی مع ــر کریم الدین ــان، دکت ــس از ایش پ
نــوآوری و فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری 
ضمــن ارائــه گزارشــی از اهــم فعالیت هــای 
ــوم  ــت ب ــعه زیس ــت توس ــه در جه صورت گرفت
مجموعــه  از  اســتان،  دانش بنیــان  اقتصــاد 
در  پــارک  توســط  شــده  انجــام  اقدامــات 
راســتای تســهیل فضای کســب و کار و توســعه 
ــق  ــاری از طری ــال ج ــه در س ــای فناوران ایده ه
توســعه کیفــی و کمــی خدمــات قابــل ارائــه بــه 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاور و ش ــای فن واحده
ــز  ــه مراک ــارک و مجموع ــده در پ ــه ش پذیرفت

ــر داد. ــد آن خب رش
در ادامــه جلســه مهنــدس حــاوی مدیرعامــل 
شــرکت پروشــات در بــه بیــان مشــکات 
پیــش روی شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور 
ــع  ــون من ــرا شــدن قان ــدم اج پرداخــت و از ع
ــه  ــل نمون ــی در مقاب ــای خارج ــد نمونه ه خری

ــه نمــود. ــی گای داخل
ــطح  ــزود: س ــه اف ــاوی در ادام ــدس ح مهن
کــم  زیرســاخت ها  در  اســتان  اعتبــارات 
اعتبــارات  تخصیــص  عــدم  ایــن  و  اســت 
ــی  ــران دولت ــا مدی ــده ت ــث گردی ــب باع مناس
را  الزم  قاطعیــت  تصمیم گیری هــا  در 
نداشــته باشــند. در خصــوص مســایل مالیاتــی 
شــرکت ها  نیــز  صادراتــی  ارز  بازگشــت  و 

دارد. فــراوان  مشــکات 
در بخــش دیگــر از جلســه دکتــر یوســفی 
مدیرعامــل شــرکت هانــاژن از نظارت هــای 

ســخت گیرانه بــرای مجوزهــای محصــوالت 
داخلــی گایــه کــرد و درخصــوص فاصلــه بیــن 

ــود. ــرح نم ــی را مط ــت نکات ــت و صنع دول
ــر اســدیان  ــز، دکت ــن جلســه نی ــای ای در انته
معــاون نظــارت و بازرســی امــور سیاســی 
از  حمایــت  کارگــروه  رئیــس  و  قضایــی  و 
در  نخبــگان  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
احصــاء  از  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان 
ــه ســازمان ها و  ــف دســتگاه ها و ارســال ب وظای
دســتگاه های مختلــف در خصــوص حمایــت از 
ــر داد و  ــاور خب ــان و فن ــرکت های دانش بنی ش
افــزود: واردات محصوالتــی کــه تولیــد داخلــی 
ــاهده  ــورت مش ــت و درص ــوع اس ــد ممن دارن
صــورت  جــدی  برخورد هــای  گــزارش،  و 

ــرد. میگی
ــران  ــرد: مدی ــر نشــان ک ــر اســدیان خاط دکت
ــتان  ــور و در اس ــی در کل کش ــازمان بازرس س
مرکــزی بصــورت جــدی پیگیــر مشــکات 
فنــاور هســتند  و  شــرکت های دانش بنیــان 
و ارتبــاط بیــن مدیــران ایــن شــرکت ها و 
مدیــران ســازمان بازرســی تســهیل شــده 

ــت. اس
معــاون نظــارت و بازرســی امــور سیاســی 
از  حمایــت  کارگــروه  رئیــس  و  قضایــی  و 
در  نخبــگان  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــزود:  ــا اف ســازمان بازرســی کل کشــور در انته
ــاوری اســتان  ــم  فن ــارک عل توســعه فضــای پ
ــد بصــورت جــدی پیگیــری شــود  مرکــزی بای
ــتاندار  ــای اس ــا آق ــئله را ب ــن مس ــخصا ای و ش

ــرد. ــم ک ــرح خواه مط
ــه  ــر ب ــا حاض ــز اعض ــه نی ــن جلس ــس از ای پ
ــا  ــتان ب ــر داس ــدیان و دکت ــر اس ــراه دکت هم
حضــور در محوطــه ســایت جامــع پــارک علــم 
ــرکت ها و  ــدادی از ش ــتان، از تع ــاوری اس و فن

ــد. ــد کردن ــتقر بازدی ــای مس واحده

حمایت صندوق توسعه ملی از واحدهای فناور استان لرستان

معــاون صنــدوق توســعه ملــی، عملکــرد 
ــای  ــتان و واحده ــاوری لرس ــم و فن ــارک عل پ
ــت.  ــر اس ــل تقدی ــتقر در آن قاب ــاور مس فن

ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــات  ــو هی ــروز عض ــر ام ــتان، ظه ــاوری لرس فن
ــدوق  ــارف صن ــع و مص ــاون مناب ــل و مع عام
ــت هماهنگــی  ــی، سرپرســت معاون توســعه مل
ــس  ــتان، رئی ــتانداری لرس ــادی اس ــور اقتص ام
ــتان،  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــور ســرمایه گــذاری و  ــرکل هماهنگــی ام مدی
اشــتغال اســتانداری لرســتان و معــاون برنامــه 
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــه س ــزی و بودج ری
ریــزی لرســتان از پــارک علــم و فنــاوری 
لرســتان و مجموعــه واحدهــای فنــاور مســتقر 

ــد. ــد نمودن در آن بازدی
ــعه  ــدوق توس ــارف صن ــع و مص ــاون مناب مع
ــارک  ــگاه پ ــه اهمیــت و جای ــا اشــاره ب ملــی ب
ــش  ــاور و دان ــای فن ــاوری و واحده ــم و فن عل
بنیــان در توســعه فنــاوری و نوآوری در اســتان 
هــا؛ هــدف از ایــن بازدیــد را آشــنایی نزدیــک 
ــارک  ــه در پ ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــا فعالی ب

ــمرد.  ــاوری برش ــم و فن عل

ــرح  ــد ط ــات چن ــا کلی ــنایی ب ــن آش وی ضم
کان توســعه فنــاوری در اســتان، از ســطح 
فنــاوری موجــود در واحدهــای فنــاور اســتان و 
فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در پــارک علــم 
ــود و  ــندی نم ــراز خرس ــتان اب ــاوری لرس و فن
عملکــرد پــارک و واحدهــای فنــاور مســتقر در 

ــر دانســت. ــل تقدی آن را قاب
علیرضــا صالــح در خصــوص حمایــت صنــدوق 

توســعه ملــی از واحدهــای فنــاور و دانــش 
ــارک، در  ــان اســتان و طــرح هــای کان پ بنی
راســتای کمــک بــه توســعه  فنــاوری و اقتصــاد 
ــول مســاعدت و  ــتان، ق ــان در لرس ــش بنی دان

ــد. ــری دادن همــکاری حداکث
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پارک  اهی علم و فناوری

با کسب رتبه برتر و عملکرد خوب در حوزه دانش بنیان صورت گرفت؛
درخشش پارک علم و فناوری البرز در دوازدهمین جشنواره رجایی استان البرز

پــارک علــم و فنــاوری البرز بــه دلیــل عملکرد 
مطلــوب در حــوزه دانــش بنیــان، رتبــه برتــر و 
ــی  ــنواره رجای ــن جش ــر دوازدهمی ــوح تقدی ل

اســتان البــرز را از آن خــود کــرد
 

ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــرز، پ ــاوری الب فن
ــه دلیــل عملکــرد مطلــوب در حــوزه دانــش  ب
بنیــان و تحقــق شــعار ســال، رتبــه برتــر 
دوازدهمیــن جشــنواره رجایــی اســتان البــرز را 

ــرد. ــود ک از آن خ
 

بــر اســاس ایــن گــزارش، دبیرخانــه جشــنواره 
شــعار  بــا  البــرز  اســتان  رجایــی  شــهید 
»دولــت مردمــی، نظــارت عمومــی و مشــارکت 
نخبگانــی« دســتگاه هــای برتــر اجرایــی در امر 
ــه مــردم اســتان را معرفــی  خدمــات رســانی ب
ــورت  ــای ص ــی ه ــاس ارزیاب ــر اس ــه ب ــرد ک ک
گرفتــه، پــارک علــم و فنــاوری البــرز توانســت 
در جشــنواره شــهید رجایــی، عنــوان برتــر را از 
آن خــود کنــد کــه طــی مراســمی و بــا اهــدای 
لــوح از مهنــدس مهــدی عباســی رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا حضــور آقــای 
ــرز ،  ــتاندار الب ــی اس ــی عبدالله ــر مجتب دکت
عبدالرضــا کریــم پــور ملکشــاه رئیــس ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی ، نماینــدگان مجلــس 
ــر و  ــتان تقدی ــران اس ــامی و مدی ــورای اس ش

تشــکر شــد.

ایــن گــزارش مــی افزایــد؛ بــر اســاس بررســی 
و ارزیابــی ســتاد جشــنواره شــهید رجایــی 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز در خصــوص 
ســال  شــعار  تحقــق  در  شــاخص  تحقــق 
»تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن 

ــد. ــر ش ــته تقدی شایس
 

جشــنواره شــهید رجایــی امســال اســتان البرز 
وجــه تمایــزی نســبت بــه اســتان هــای دیگــر 
ــن  و ســال هــای قبــل داشــت و آن اینکــه، ای
ــال و  ــعار س ــق ش ــر تحق ــی ب ــنواره مبتن جش
تقدیــر از شــرکت هــای دانــش بنیــان و نــوآور 

بــود.
 

مدیــر روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری 
ــر ایــن اســاس  البــرز در ایــن زمینــه گفــت؛ ب
ــتگاه  ــرز دس ــی الب ــهید رجای ــنواره ش در جش
ــال  ــعار س ــق ش ــق در تحق ــی موف ــای اجرای ه
)تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن(، 
ــس  ــتانی ریی ــفرهای اس ــات س ــرای مصوب اج
ــی،  جمهــور ، تحقــق شــاخص اقتصــاد مقاومت
ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب و اقامــه نمــاز 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی م

ــوب در  ــرد خ ــر و عملک ــه برت ــب رتب ــا کس ب
ــت؛ ــورت گرف ــان ص ــش بنی ــوزه دان ح

ــرز در  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــش پ درخش
ــرز ــتان الب ــی اس ــنواره رجای ــن جش دوازدهمی

پــارک علــم و فنــاوری البرز بــه دلیــل عملکرد 

مطلــوب در حــوزه دانــش بنیــان، رتبــه برتــر و 
ــی  ــنواره رجای ــن جش ــر دوازدهمی ــوح تقدی ل

اســتان البــرز را از آن خــود کــرد

ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــرز، پ ــاوری الب فن
ــه دلیــل عملکــرد مطلــوب در حــوزه دانــش  ب
بنیــان و تحقــق شــعار ســال، رتبــه برتــر 
دوازدهمیــن جشــنواره رجایــی اســتان البــرز را 

ــرد. ــود ک از آن خ

 بــر اســاس ایــن گــزارش، دبیرخانــه جشــنواره 
شــعار  بــا  البــرز  اســتان  رجایــی  شــهید 
»دولــت مردمــی، نظــارت عمومــی و مشــارکت 
نخبگانــی« دســتگاه هــای برتــر اجرایــی در امر 
ــه مــردم اســتان را معرفــی  خدمــات رســانی ب
ــورت  ــای ص ــی ه ــاس ارزیاب ــر اس ــه ب ــرد ک ک
گرفتــه، پــارک علــم و فنــاوری البــرز توانســت 
در جشــنواره شــهید رجایــی، عنــوان برتــر را از 
آن خــود کنــد کــه طــی مراســمی و بــا اهــدای 
لــوح از مهنــدس مهــدی عباســی رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا حضــور آقــای 
ــرز ،  ــتاندار الب ــی اس ــی عبدالله ــر مجتب دکت

عبدالرضــا کریــم پــور ملکشــاه رئیــس ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی ، نماینــدگان مجلــس 
ــر و  ــتان تقدی ــران اس ــامی و مدی ــورای اس ش

تشــکر شــد.
 

ایــن گــزارش مــی افزایــد؛ بــر اســاس بررســی 
و ارزیابــی ســتاد جشــنواره شــهید رجایــی 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز در خصــوص 
ســال  شــعار  تحقــق  در  شــاخص  تحقــق 
»تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن 

ــد. ــر ش ــته تقدی شایس
 

جشــنواره شــهید رجایــی امســال اســتان البرز 
وجــه تمایــزی نســبت بــه اســتان هــای دیگــر 
ــن  و ســال هــای قبــل داشــت و آن اینکــه، ای
ــال و  ــعار س ــق ش ــر تحق ــی ب ــنواره مبتن جش
تقدیــر از شــرکت هــای دانــش بنیــان و نــوآور 

بــود.

مدیــر روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری 
ــر ایــن اســاس  البــرز در ایــن زمینــه گفــت؛ ب
ــتگاه  ــرز دس ــی الب ــهید رجای ــنواره ش در جش

ــال  ــعار س ــق ش ــق در تحق ــی موف ــای اجرای ه
)تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن(، 
ــس  ــتانی ریی ــفرهای اس ــات س ــرای مصوب اج
ــی،  جمهــور ، تحقــق شــاخص اقتصــاد مقاومت
ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب و اقامــه نمــاز 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی م

ــرز در  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــزود: پ وی اف
دوازدهمیــن جشــنواره شــهید رجایــی اســتان 
کــه بــه منظــور تقدیــر از دســتگاه هــای 
ــاخص  ــرد ش ــی عملک ــد ارزیاب ــر در فراین برت
ــای  ــتگاه ه ــی دس ــی و اختصاص ــای عموم ه
ــت و  ــازمان مدیری ــط س ــتان توس ــی اس اجرای
برنامــه ریــزی اســتان البــرز مــورد تقدیــر قــرار 

ــت. گرف

ــی  ــن تفاوت ــرد: مهمتری ــح ک ــدوی تصری  مه
ــی  ــهید رجای ــنواره ش ــن جش ــه دوازدهمی ک
ــت  ــل داش ــای قب ــه دوره ه ــبت ب ــتان نس اس
ــوآوری  ــان ون ــش بنی ــرکتهای دان ــر از ش تقدی
بــود کــه در رشــد و توســعه اســتان در حــوزه 
ــر و  ــاش موث ــف ت ــای مختل ــه ه ــا و زمین ه

ــتند. ــی داش مضاعف
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صندوق نوآوری و شکوافیی ریاست جمهوری
@atfiran.ir

دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، در رویداد تبادل فناوری حوزه های انرژی، لیزر، فوتونیک 
و کاربرد پرتوها:

نیازهای بزرگ کشور را با توانایی شرکت های دانش بنیان پیوند می دهیم

صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری

آنچه خواهید خواند: 
ــور  ــزرگ کش ــای ب - نیازه
ــرکت های  ــی ش ــا توانای را ب
پیونــد  دانش بنیــان 

هیــم می د
توســعه  شــتابگیری   -
ــته ای  ــوآوری در صنعت هس ن

ــور کش
- قانــون جهــش تولیــد، 
ســرمایه گذاری  مســیر 
پروژه هــای  بــر  بانکــی 
دانش بنیــان را همــوار کــرد

ــای  ــوزه فناوری ه ــاوری ح ــادل فن ــداد تب روی
نویــن انــرژی، لیــزر، فوتونیــک و کاربردپرتوهــا 
ــی وحــدت  ــر عل ــا حضــور دکت ــروز ب ــح ام صب
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، مهندس 
اســامی رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
ــزار  ــان برگ ــرکت های دانش بنی ــی از ش و جمع

شــد.
 

صنــدوق  رییــس  وحــدت،  علــی  دکتــر 
ــوری، در  ــت جمه ــکوفایی ریاس ــوآوری و ش ن
ــژه اصلــی صنــدوق  ــداد گفــت: کاروی ــن روی ای
ــان  ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــوآوری حمای ن
و ارائــه خدمــات مختلــف بــه آن هــا و همچنین 
ــن  ــام تامی ــری نظ ــکل گی ــازی ش ــه س زمین

ــت.  ــور اس ــاوری در کش ــی فن مال
تولیــد  جهــش  قانــون  در  افــزود:  وی 
ــب شــد،  ــار امســال تصوی ــه به ــان ک دانش بنی
کارویــژه هــای خوبــی بــرای صنــدوق در نظــر 

گرفتــه شــده اســت. از ســوی دیگــر خدماتــی 
کــه صنــدوق بــه شــرکت های دانش بنیــان 
ارائــه می دهــد مطابــق بــا خدمــات روزی 
ــاالن  ــه فع ــا ب ــاط دنی ــر نق ــه در دیگ ــت ک اس

حــوزه فنــاوری ارائــه می دهنــد.
ــان  ــکوفایی بی ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن ریی
کــرد: از ســه ســال گذشــته تــا امــروز صنــدوق 
نــوآوری تصمیــم گرفــت بــه بــه صــورت 
عمــودی نیــز نقــش خــود را در حــوزه فنــاوری 
ایفــا کنــد چــرا کــه نیازهــای صنعتــی بزرگــی 
ــع   ــکان رف ــه ام ــت ک ــود داش ــور وج در کش

آن هــا بــه دســت شــرکت های دانش بنیــان 
ممکــن بــود. بنابرایــن صنــدوق فراینــدی 
بــه نــام »طرح هــای ملــی« را آغــاز کــرد 
کــه در ســازمان ها و مراکــز بــزرگ دولتــی 
و خصوصــی کــه در پــی انجــام طرح هــای 
ــا توانمندی هــای  ــی در کشــور هســتند، ب کان
ــان آشــنا شــوند و از آن   شــرکت های دانش بنی

ــد.  ــتفاده کنن اس

دکتــر وحــدت ادامــه داد: تــا کنــون بیــش از 
۵۰ طــرح ملــی در کشــور کشــور اجــرا شــده 
اســت کــه اســباب تعامــل بیشــتر شــرکت های 
را  مختلــف  بخش هــای  بــا  دانش بنیــان 
ــرای  ــدوق ب ــورد صن ــن م ــم آورده. در ای فراه
ــه  ــدام ب ــل اق ــن تعام ــیر ای ــازی مس هموارس
تربیــت کارگــزاران تخصصــی کــرده اســت کــه 
ــان شــرکت های  بتواننــد شــرایط همــکاری می
ــی و  ــف دولت ــای مختل ــان و بخش ه دانش بنی

ــد. ــم کنن ــی را فراه خصوص

معــاون ســازمان انــرژی اتمــی ایــران و رییــس 
ــک  ــوم و فنــون هســته ای در ی پژوهشــکده عل
رویــداد تخصصــی خبــر از اقدامــات گســترده و 
نویــن ســازمان انــرژی اتمــی در جهــت توســعه 
فنــاوری در حــوزه صنعــت هســته ای خبــر داد.

ــای  ــوزه فناوری ه ــاوری ح ــادل فن ــداد تب روی
نویــن انــرژی، لیــزر، فوتونیــک و کاربردپرتوهــا 
امــروز در حالــی برگــزار شــد کــه شــرکت های 
بــا حمایــت صنــدوق  ایرانــی  دانش بنیــان 
ــوالت  ــا و محص ــه توانایی ه ــرای ارائ ــوآوری ب ن
ــرژی  ــازمان ان ــای س ــا نیازه ــود ب ــط خ مرتب

ــد.  ــران حاضــر شــده بودن اتمــی ای
ــدوق  ــات صن ــور مقام ــا حض ــداد ب ــن  روی ای
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــکوفایی، س ــوآوری و ش ن
ایــران و شــرکت های دانش بنیــان برگــزار شــده 
بــود. در ایــن رویداد امیرحســین فقهــی، معاون 
ــکده  ــس پژوهش ــی و ریی ــرژی اتم ــازمان ان س
علــوم و فنــون هســته ای گفــت: امــروز شــاهد 
رویــداد مهمــی در عرصــه زیســت بوم فنــاوری 
و نــوآوری کشــور در عرصــه صنعــت هســته ای 
کشــور هســتیم. ایــن رویــداد حاصــل برنامه هــا 
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــن س ــت های نوی و سیاس
ایــران بــا محوریــت پژوهشــگاه علــوم و فنــون 
ــدوق  ــت صن ــا حمای ــه ب ــت ک ــته ای اس هس

ــوآوری و شــکوفایی برگــزار شــده. ن
ــته ای  ــون هس ــوم و فن ــگاه عل ــس پزوهش ریی
ــه زیرســاخت های موجــود  ــا توجــه ب ــزود: ب اف
برنامــه اصلــی و اولویــت مــا توســعه فنــاوری و 
نــوآوری در پژوهشــگاه و همچنیــن در صنعــت 

هســته ای کشــور اســت. 
ادامــه داد: نزدیــک بــه ســال پیــش  وی 
و  فنــاوری  امــور  مدیریــت  تشــکیل  بــا 
توســعه  و  ایجــاد  برنامــه  تجاری ســازی، 
نــوآوری در صنعــت  زیســت بوم فنــاوری و 
هســته ای شــروع و مدل هــای مختلــف در 
ــد و در  ــی ش ــر بررس ــورهای دیگ ــران و کش ای
نهایــت بــه مــدل کنونــی رســیدیم. تــاش مــا 
برایــن بــود تــا بســتری فراهــم کنیــم کــه ده ها 
شــرکت خصوصــی امــکان رشــد و بالندگــی را 
ــته  ــا« داش ــوآوری »رس ــاوری و ن ــز فن در مرک

ــند. باش
ــات  ــور امکان ــن منظ ــه ای ــه داد: ب ــی ادام فقه
کم نظیــر صنعــت هســته ای را بــه صــورت 
آیین نامه هــای  براســاس  و  قانونمنــد 
ــار  ــدی در اختی ــارت ج ــا نظ ــده و ب تدوین ش

دادیــم.  قــرار  شــرکت ها  ایــن 
ــد  ــران تاکی ــرژی اتمــی ای ــاون ســازمان ان مع
کــرد: مهم تریــن و شــاید ســخت ترین اقدامــی 
کــه بایــد انجــام می شــد، ایجــاد فرهنــگ 
فنــاوری و نــوآوری در ســطح پژوهشــگاه و 
نیــز در صنعــت هســته ای بــود. در ایــن راســتا 
برنامه هــای نظیــر تشــکیل کارگــروه بــرای 
سیاســت گذاری و تاییــد برنامه هــای حــوزه 
ــای  ــرای برنامه ه ــازی، اج ــاوری و تجاری س فن
ترویجــی و آموزشــی مرتبــط بــا حــوزه فنــاوری 
و تجاری ســازی و کســب و کار دانش بنیــان، 
تهیــه و تدویــن دفترچــه محصــوالت و خدمات، 
ــا،  ــه قیمت گــذاری آن ه ایجــاد ســامانه و برنام
ــی و  ــد بازاریاب ــروش و واح ــامانه ف ــاد و س ایج
ســرمایه گذاری و بســیاری اقدامــات دیگــر 
ــاوری  ــت بوم فن ــعه زیس ــا توس ــد ت ــام ش انج
بــا  و  نظام منــد  تجاری ســازی  و  نــوآوری  و 
ــا  ــه ب ــات فناوران ــن و خدم برنامــه محصوالت
محوریــت پژوهشــگاه و در ســطح صنعــت 

ــد. هســته ای باش
وی افــزود: در حــال حاضــر پژوهشــگاه بــرای 
ــازار برنامــه مشــخصی دارد  ــا ب ــده ت چرخــه ای
و موضوعــات بــا ســطوح آمادگــی فنــاوری 
مختلــف در مدیریت هــا و مجموعــه پژوهشــگاه 
ــای  ــن پژوهش ه ــش از ای ــود. پی ــال می ش دنب
ــس از طــی مراحــل پژوهشــی و  انجام  شــده پ
ــه و  ــد مقال ــی مانن ــج خروج ــه نتای ــیدن ب رس
ــگاهی  ــول آزمایش ــک محص ــا ی ــه و ی پایان نام
متوقــف می شــد . برنامــه مشــخصی بــرای 
توســعه محصــول و رســیدن محصــول بــه بــازار 

نداشــت. 
ــوم و فنــون هســته ای  رییــس پژوهشــکده عل
ادامــه داد: اکنــون ایــن چرخــه در حــال تکوین 
و تکمیــل اســت و پژوهشــگران و فنــاوران فعال 
ــای  ــد از برنامه ه ــته ای می توانن ــوزه هس در ح

حمایتــی و توســعه ای بــرای تبدیــل ایــده خــود 
ــش  ــازار در دو بخ ــه ب ــول و ورود ب ــه محص ب
خصوصــی و دولتــی بــر حســب شــرایط و 

عاقــه خــود اســتفاده کننــد.
ــن   ــتا آیی ــن راس ــرد: در ای ــد ک ــی تاکی فقه
تدویــن  تجاری ســازی  و  فکــری  مالکیــت 
شــده و پــس از تصویــب در کارگــروه فنــاوری 
ــت گذاری را در  ــه سیاس ــه وظیف ــوآوری ک و ن
ــه  ــن آیین نام ــد. ای ــاغ ش ــوزه دارد، اب ــن ح ای
ســهم مالکیــت ذی نفعــان در توســعه هــر 
محصــول یــا خدمــت را تعییــن می کنــد و 
ــات  ــوالت و خدم ــازی محص ــه تحاری س زمین

را فراهــم می ســازد.
وی همچنیــن گفــت: یکــی دیگــر از برنامه هــا 
و اقدامــات، تشــکیل مرکــز طراحــی مهندســی 
ــاوری  ــه نیازهــای فن ــرای پاســخ ب و ســاخت ب
ــف اســت.  ــاوری مختل ــی فن ــا ســطوح آمادگ ب
ــد  ــکیل واح ــع تش ــرح جام ــه »ط ــس از تهی پ
ــاغ آن،  ــب و اب ــاخت« و تصوی ــی و س مهندس
ــاوری  ــت پژوهــش، فن ــل معاون ــن واحــد ذی ای
و نــوآوری بــا تجمیــع کارگاه هــای فنــی و 
مهندســی پژوهشــگاه و بــا ســه زیربخــش 
و  ســاخت  تحلیــل،  و  مهندســی  طراحــی 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــی تش ــرل کیف کنت
معــاون ســازمان انــرژی اتمــی ایــران همچنین 
از ایجــاد مرکــز فنــاوری و نــوآوری رســا بــرای 
ــش  ــط بخ ــاری توس ــای تج ــعه فعالیت ه توس
توســعه  ایجــاد  راســتای  در  و  خصوصــی 

ــر داد.  ــوآوری خب ــاوری و ن ــت بوم فن زیس
ــان اظهــار کــرد: بدیهــی اســت  فقهــی در پای
تخصیــص فضــای مناســب اداری و اختصــاص 
فضاهــای غیرقابــل اســتفاده و کم اســتفاده 
و  اســتارت آپ ها  و  فنــاور  هســته های  بــه 
همچنیــن اتصــال کارگاه هــای فنی و مهندســی 
ــان  ــای دانش بنی ــه فعالیت ه ــگاه  ها ب و آزمایش
فعالیت هــای  در  واقعــی  تحولــی  می توانــد 
عمومــی پژوهشــگاه علــوم و فنــون و همچنیــن 
افق   هــای  و  کنــد  ایفــا  هســته ای  صنعــت 

ــاید. ــدی را بگش جدی

همیاری شرکت های دانش بنیان با صنعت هسته ای ایران
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رییــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: تــا کنون 
بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ۲۷ 
ــان  ــه شــرکت های دانش بنی ــه را ب ــاز فناوران نی
ایده هــا  نیــز  اعــام کرده ایــم و شــرکت ها 
و یــا دســتاوردهای خــود را اکنــون شــرح 
داده انــد و بــرای مــا مهــم اســت کــه در چرخــه 
نــوآوری بتوانیــم فراینــد تبدیــل ایــده بــه 
ــا  ــادر باشــیم ب ــا ق ــاه کنیــم ت محصــول را کوت

ــم. شــتاب بیشــتری حرکــت کنی
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، محمــد اســامی، معــاون رییــس 
جمهــور و رییــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
در رویــداد تبــادل فنــاوری حــوزه فناوری هــای 
کاربــرد  و  فوتونیــک  لیــزر،  انــرژی،  نویــن 
ــوآوری  ــدوق ن ــت صن ــا حمای ــه ب ــا ک پرتوه
ــرژی  ــازمان ان ــکاری س ــا هم ــکوفایی و ب و ش
ــوآوری و  ــدوق ن ــل صن ــران، در مح ــی ای اتم
ــوزه  ــت: ح ــود، گف ــده ب ــزار ش ــکوفایی برگ ش
ــاز  ــدرت س ــوزه ق ــرفته؛ ح ــای پیش فناوری ه
محســوب می شــود و بایــد دانســت کــه مؤلفــه 
قــدرت در دنیــای امــروز، نقشــی تعیین کننــده 

ــم دارد. و مه

اســامی تصریــح کــرد: اکنــون شــاهد تقابــل 
ــای  ــوزه فناوری ه ــرفت های ح ــه  پیش در زمین
نویــن و پیشــرفته میــان قــدرت هــای جهــان 
ــده  ــای آین ــه دنی ــت ک ــد دانس ــتیم و بای هس
ســمت  بــه  پرشــتاب  بســیار  به صــورت 
حرکــت  فنــاوری   حــوزه  پیشــرفت های 

. می کنــد
وی افــزود: متأســفانه شــاهد ذهنیــت درســتی 
ــته  ــه پنداش ــتیم و این گون ــوزه نیس ــن ح از  ای
می شــود کــه صنعــت هســته ای و مراکــز 
ــت  ــا حفاظ ــی و ب ــزی امنیت ــته  آن مراک وابس
شــدید هســتند و دشــمن نیــز بــه دنبــال 
تقویــت ایــن ذهنیــت اســت و ســعی می کنــد 
بــا القــا تــرس، ناامیــدی و مزاحمــت به عنــوان 
حضــور  مانــع  خــود؛  کاربــردی  ابزارهــای 
جمهــوری اســامی ایــران در  منطقــه ممنوعــه 

ــوند. ــی ش ــدرت جهان ق

معــاون رییس جمهــور گفــت: حتــی ایــن 
رویکــرد در آژانــس نیــز مشــاهده می شــود 
ــی  ــط از پروژه های ــز فق ــا نی ــه آن ه به طوری ک
کــه در حــوزه ایمنــی هســتند، حمایــت کــرده 
ــا را در محــدوده خاصــی  ــد م و ســعی می کنن

نگه داشــته و به اصطــاح محــدود کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن ســال ها بــا 
بــه  اعتمادبه نفــس  ســلب  و  تــرس  القــای 
ــن در  ــد؛ بنابرای ــه بودن ــف روحی ــال تضعی دنب
نظــر داریــم تــا القــای امیــد و بــاور جمعــی را 

ــم.  ــه کنی ــور نهادین در کش

ــاز  ــه دنبــال سیاســت درهــای ب ب
ــتیم هس

وی تأکیــد کــرد: مــا خواســتار ایجــاد فضایــی 
بــاز هســتیم و سیاســت درهــای بــاز را دنبــال 
خواهیــم کــرد و خوشــبختانه مقدمــات اجــرای 
ایــن سیاســت فراهم شــده اســت؛ در ایــن 

ــت کــه تحقیقــات  مســیر بایــد توجــه داش
بایــد نتیجــه گــرا بــوده و دارای برنامــه مــدون 
ــورت  ــیم و به ص ــخص باش ــازوکار مش ــا س و ب
پیــش  را  امــور  تحول آفریــن  و  تحول گــرا 

ــم. ببری
وی تأکیــد کــرد: سیاســت درهــای بــاز و 
ــای  ــت برنامه ه ــد را در اولوی ــای جدی نوآوری ه
تعییــن  اهــداف کّمــی  و  داده  قــرار  خــود 
ــا  ــق آن ه ــه ســمت تحق ــد ب ــه بای ــم ک کرده ای

گام برداریــم.
اســامی اظهــار کــرد: بــرای نیــل بــه اهــداف 
اســناد  گذشــته  ســال  یــک  در  موردنظــر 
راهبــردی مختلفــی را تهیــه و تدویــن کردیــم 
و بــه مــوارد مهمــی توجــه شــد و قصــد داریــم  
خدمــات مختلفــی را  در حــوزه فنــاوری هســته 
ای ارائــه کنیــم کــه توســعه نیروگاه هــای 
ــن  ــی از ای ــته ای یک ــرق هس ــد ب ــی و تولی اتم
مــوارد اســت کــه  در نظــر داریــم ســهم بــرق 
ــه ۲۰  ــور را ب ــرژی کش ــبد ان ــته ای در س هس

ــانیم. ــد برس درص

ــت:  ــران گف ــرژی اتمــی ای ــس ســازمان ان ریی
یکــی دیگــر از برنامه هــای ســازمان اســتفاده از 
ــته های  ــان رش ــیل فارغ التحصی ــوان و پتانس ت
مرتبــط بــا صنعــت هســته ای اســت زیــرا 
ــم را حبــس کــرد  ــان عل ــد جری ــم نبای معتقدی
بنابرایــن در افــق ۲۰ ســاله در نظــر داریــم تــا 
ــم  ــص را فراه ــای متخص ــذب نیروه ــتر ج بس

 ســازیم.
معــاون رییس جمهــور تصریــح کــرد: ایــن 
گســترش  بــرای  عطفــی  نقطــه  رویــداد، 
ــن  ــن محســوب می شــود و ای ــای نوی فناوری ه
ــت و در  ــک گرف ــال نی ــه ف ــد ب ــت را بای فرص
ــه  ــا نســبت ب ایــن عرصــه متعهــد می شــویم ت
ــی  ــش بوم ــا و اســتفاده از دان ــادل فناوری ه تب

ــم. ــدام کنی اق

اقتصــاد  بــه  توجــه  لــزوم 
ی هســته ا

اســامی گفــت: بایــد فاصلــه میــان ایــده 
ــاه  ــول را کوت ــه محص ــل آن ب ــد و تبدی و تولی

ــم. کنی
وی ادامــه داد: موضــوع مهــم در ایــن زمینــه؛ 
اقتصــاد هســته ای و کســب منابــع مالــی اســت 
ــع  ــن مناب ــرای تأمی ــت ب ــه داش ــد توج و بای
ــتفاده  ــرا اس ــد زی ــر مان ــوان منتظ ــی نمی ت مال
بسترســاز  می توانــد  نویــن  فناوری هــای  از 

ــد شــود. جــذب درآم
وی توضیــح داد: نخســتین نیــروگاه اتمــی 
ــرق  ــووات ب ــارد کیل ــادل ۵۲ میلی ــور مع کش
 ۸۵ صرفه جویــی  موجــب  و  کــرده  تولیــد 
میلیــون بشــکه نفــت شــده و بــه عبــارت 
برابــر  دو  توانســته  مــدت  ایــن  در  بهتــر 
ســاخت  بــرای  انجام شــده  ســرمایه گذاری 
ــا توجــه  ایــن نیــروگاه؛ درآمــد کســب کنــد؛ ب
ــی  ــای اتم ــاخت نیروگاه ه ــه س ــن نتیج ــه ای ب
ــد ۱۰  ــم و تولی ــرار داده ای ــتور کار ق را در دس
هــزار مــگاوات بــرق هســته ای را هدف گــذاری 

کرده ایــم.
ــوان و  ــه ت ــا توجــه ب ــرد: ب ــد ک اســامی تأکی

پتانســیل بســیار خــوب در ایــن زمینــه، قصــد 
داریــم تــا کشــور را بــه قطــب طــراح و ســازنده 

نیــروگاه اتمــی  تبدیــل کنیــم.

آغــاز  نقطــه  رویــداد  ایــن 
ــت ــان هاس ــا دانش بنی ــکاری ب هم

ــن در  ــی همچنی ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ریی
ــای  ــگاه توانمندی ه ــد از نمایش ــیه بازدی حاش
جمــع  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: ســازمان انــرژی اتمــی 
ــه برنامــه افــق ۲۰ ســاله ای  ــا توجــه ب ــران ب ای
کــه در قالــب ســند جامــع تدویــن کــرده  
ــی نویــن همــراه ســازد  ــا تحول ــد خــود را ب بای
ــق  ــبرد و تحق ــرای پیش ــیر و ب ــن مس و در ای
اهــداف خــود بایــد بتوانــد همــه اســتعدادها و 

ــرد. ــت بگی ــه خدم ــی را ب ــای مل ظرفیت ه
اســامی اضافــه کــرد: امــروز نخســتین رویــداد 
ــوآوری و شــکوفایی  ــا همــکاری صنــدوق ن را ب
ــوزه  ــداد در ح ــن روی ــه ای ــم ک ــزار کردی برگ
ــرد  ــعه کارب ــک و توس ــزر و فوتونی ــرژی، لی ان

ــود. ــا ب پرتوه
ــن  ــان دارم ای ــده اطمین ــرد: بن ــد ک وی تأکی
رویــداد نقطــه آغــاز بــود و حــدود ۴۰ شــرکت 
ــتند  ــور داش ــز حض ــن مرک ــان در ای دانش بنی
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــا س ــاوری ب ــادل فن و تب
ــه هــدف  ــا توجــه ب ــت و ب ــران صــورت گرف ای
بلندمدتــی کــه بــرای خــود تعریــف کرده ایــم، 
ــر خواهیــم  در آینــده ایــن تعــداد را چنــد براب

کــرد.

فناورانــه  ظرفیت هــای  دربــاره  اســامی 
ــح داد:  ــگاه توضی ــن نمایش ــده در ای ــه ش ارائ
ــده  ــاً امیدوارکنن ــه شــده واقع ظرفیت هــای ارائ
ــث  ــتعد باع ــه و مس ــان نخب ــرا جوان ــود زی ب
افتخــار هســتند و حیــف اســت بــه ایــن 
ــد  ــا بای ــود، م ــه نش ــوان توج ــمندان ج دانش
ــم  ــاز کنی ــده ب ــن ع ــی ای ــرای تعال ــیر را ب مس
ــق  ــن منظــور امســال در ســند تحقی ــه همی ب
ــم  ــار عل ــورت فش ــه به ص ــر آنچ ــعه؛ ه و توس
یــا کشــش تقاضــا از لحــاظ جریــان تحقیقــات 
ــرار  ــت ق ــود دارد را در اولوی ــرا وج ــه گ نتیج

ــم. داده ای
ــم در  ــن مه ــق ای ــرای تحق ــه داد: ب وی ادام
ــی  ــز تحقیقات ــا مراک ــال ی ــکده فع ۱۰ پژوهش
فعــال ســازمان، ده هــا پــروژه تعریف شــده کــه 
ســرریز ایــن طرح هــا هــم بــرای ســایر بخــش 
ــان  ــتاوردهای دانش بنی ــذب دس ــم ج ــا و ه ه

به صــورت  اتمــی  انــرژی  ســازمان  در  هــا 
توأمــان خواهــد بــود کــه گام بزرگــی محســوب 

می شــود.

رونــد  دربــاره  رییس جمهــور  معــاون 
ــک  ــح داد: ی ــن صنعــت توضی تجاری ســازی ای
ــزر  ــه لی ــد ک ــاس می کردن ــه احس ــی هم زمان
ــزر  ــون لی ــا اکن ــی دارد ام ــرد خاص ــط کارب فق
ــرد دارد  ــرفصل ها کارب ــته ها و س ــه رش در هم
ــاه قبــل مرکــز  و ایفــای نقــش می کنــد و ۲ م
ــاون  ــور مع ــا حض ــزر را ب ــاوری لی ــادل فن تب
رییس جمهــور  فنــاوری   و  علمــی  محتــرم 
ــی  ــال ط ــزر در ح ــروز لی ــم و ام ــاد کردی ایج
کــردن مســیری اســت کــه درگذشــته کســی 
تصــور نمی کــرد بــه ایــن مــرز برســد. همچنین 
ایــن موضــوع در زمینــه توســعه کاربــرد پرتوهــا 
کــه دامنــه وســیعی را شــامل می شــود، صــدق 
می کنــد زیــرا تاکنــون کمتــر بــه ایــن موضــوع 
پرداخته شــده اســت درحالی کــه پرتوهــا در 
ــع  ــن صنای ــا، رشــته ها و همچنی ــه زمینه ه هم

ــد. ــش کن ــای نق ــد ایف ــف می توان مختل

ــد  ــه چن ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
نیــاز فناورانــه را در ســازمان انــرژی اتمــی مــی 
ــا اســتفاده از ظرفیــت دانش بنیــان هــا  تــوان ب
پاســخ داد؛ گفــت: ۲۷ مســئله را همــکاران مــا 
ــا  ــا و ی ــز ایده ه ــد و شــرکت ها نی ــه کرده ان ارائ
دســتاوردهای خــود را اکنــون شــرح داده انــد و 
بــرای مــا مهــم اســت کــه در چرخــه نــوآوری 
ــول  ــه محص ــده ب ــل ای ــد تبدی ــم فراین بتوانی
ــتاب  ــا ش ــیم ب ــادر باش ــا ق ــم ت ــاه کنی را کوت
بیشــتری حرکــت کنیــم بنابرایــن در نظــر 
داریــم دوره انتظــار را بــرای مراکــز، دســتگاه ها 

ــم. ــاه کنی ــامانه ها کوت و س

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری صورت گرفت؛
شتابگیری توسعه نوآوری در صنعت هسته ای کشور
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توانســت  بنیــان  دانــش  مجموعــه  یــک 
ــدازی  ــرای راه ان ــود ب ــاز خ ــورد نی ــرمایه م س
متخصصــان  اجتماعــی  شــبکه  توســعه  و 
ــق  ــام Tritapp را از طری ــا ن ــوم پزشــکی ب عل
صنــدوق  جزیــی  دو  هم ســرمایه گذاری 
صنــدوق  عاملیــت  و  شــکوفایی  و  نــوآوری 
ــه  ــکی ب ــزات پزش ــاوری تجهی ــش و فن پژوه
مبلــغ پنــج میلیــارد تومــان دریافــت کنــد.

 بــه گــزارش روابــط عمومی صنــدوق نــوآوری 
ــراری  ــرای برق ــول ب ــن محص ــکوفایی، ای و ش
ارتبــاط اجتماعــی میــان افــراد و مراکــز فعــال 
ــوم پزشــکی ایجــاد شــده اســت.  در حــوزه عل
ــکان،  ــرم، پزش ــن پلتف ــان ای ــن مخاطب بنابرای
پزشــکی،  مختلــف  حوزه هــای  متخصصــان 
دانشــجویان و دانــش آموختــگان پزشــکی، 
پزشــکی،  حوزه هــای  در  فعــال  مراکــز 
دانشــگاه ها، بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 

ــت.  اس
ــان  ــارد توم ــج میلی ــد پن ــرح نیازمن ــن ط ای
ــان  ــارد توم ــه ۴/۳ میلی ــود ک ســرمایه گذاری ب
آن را صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و ۶/۱ 
ــدوق پژوهــش و  ــر را صن ــان دیگ ــارد توم میلی
فنــاوری غیردولتــی تجهیــزات پزشــکی تامیــن 

ــد. کردن
حــوزه  اجتماعــی  شــبکه های  ایــران  در 
پزشــکی تنهــا در حــد تاالرهــای گفتگــو، 
گروه هــا و کانال هــای شــبکه های اجتماعــی 
ــتند و  ــال هس ــس آپ فع ــرام و وات ــر تلگ نظی
شــبکه اجتماعــی خــاص در حــوزه پزشــکی و 
ــر  ــال حاض ــذا در ح ــدارد؛ ل ــود ن ــامت وج س
اپلیکیشــن  Tritapp از معــدود شــبکه های 
اجتماعــی خــاص داخلــی در ایــن حــوزه بــوده 

ــت. ــش داده اس ــود را پوش ــاء موج و خ
در حــال حاضــر ایــن شــبکه بیــش از ۵۶ 
ــا  هــزار عضــو فعــال و ۳۱۰ شــرکت مرتبــط ب
ــه اعضــای خــود ایــن  حــوزه پزشــکی دارد و ب

امــکان را می دهــد تــا در تعامــل مســتقیم 
ــه  ــی ب ــکان دسترس ــر، ام ــان دیگ ــا متخصص ب
ــح،  ــگام، صحی ــه روز، به هن ــی ب ــش تخصص دان
ــد. ــت آورن ــه دس ــته ای را ب ــان رش ــق و می دقی

دارای   Tritapp اجتماعــی  شــبکه 
کانــال،  ایجــاد  ایجــاد گــروه،  قابلیت هــای 
دنبــال کــردن، تبــادل پیــام، اشــتراک پیام هــا، 
قابلیــت تگ گــذاری و ایجــاد کلمــات کلیــدی 
بــا توجــه بــه محتــوا، قابلیــت برگــزاری آزمــون 
تــک ســوالی )چندگزینــه و تشــریحی(، آزمــون 
ــال  ــی، ارس ــورت متوال ــه ص ــوالی ب ــد س چن
ایجــاد دوره هــای  بــه آزمون هــا،  بازخــورد 
آموزشــی بــه صــورت ارایــه بــا فایل هــای 
ویدیــو، متــن، صــوت، پاورپوینــت، امــکان 
ــه صــورت  ــی ب ــای عموم جســتجو در محتواه
ــت. ــا اس ــتریم ویدیوه ــت اس ــی و قابلی تخصص

متولیــان،  علیرضــا  زمینــه  همیــن  در 
مدیرعامــل شــرکت نوآوری هــای هوشــمند 
تریتــا، هدف گــذاری مجموعــه خــود را افزایــش 
ــر  ــزار کارب ــا ۱۵۰ ه ــال ت ــران فع ــداد کارب تع
 TritApp ــن ــت: اپلیکیش ــرد و گف ــوان ک عن
یــک شــبکه اجتماعــی ویــژه جامعــه ســامت 
ــه اشــتراک گذاری،  کشــور اســت کــه جهــت ب
ارتبــاط و تبــادل تجــارب جامعــه پزشــکی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن اپلیکیشــن 
نیــاز پزشــکان بــرای ارتبــاط موثــر بــا یکدیگــر 
ــواره  ــان را هم ــش آن ــرده و دان ــرف ک را برط
بــه روز نگــه مــی دارد. میــزان تعامــات در ایــن 
ــت و در  ــا اس ــار م ــد انتظ ــر از ح ــبکه کمت ش
نظــر داریــم کــه در آینــده نزدیــک بــر افزایــش 
تعامــات و اســتفاده از ایــن شــبکه اجتماعــی 
ــم. ــز کنی ــه پزشــکی کشــور تمرک ــن جامع بی

وی تصریــح کــرد: TritApp  بــه دنبــال 
ــه  ــود ب ــبکه خ ــعه ش ــا توس ــه ب ــت ک آن اس
حقوقــی  و  حقیقــی  تاثیرگــذاران  تمامــی 
حــوزه ســامت، امــکان دســتیابی بــه خدمــات 
تخصصــی، حرفــه ای، رفاهــی و مالــی را بــا 
ــان  ــی می ــد وجه ــات چن ــردن تعام ــاظ ک لح

رشــته ای فراهــم آورد.

هم ســرمایه گذاری  جزئیــات 
صنــدوق نــوآوری در طــرح ایجــاد 

Tritapp ــی ــبکه اجتماع ش
از ســوی دیگــر حســین ســلمانی، مدیرعامــل 
غیردولتــی  فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق 
ــازار  ــت ب ــورد وضعی ــکی در م ــزات پزش تجهی
ایــن طــرح گفــت: حــوزه فعالیــت ایــن شــبکه 
ــن  ــرای اولی ــه ب ــی تخصصــی اســت ک اجتماع
ــه  ــت. ب ــده اس ــدازی ش ــور راه ان ــار در کش ب
ــه  ــی رود ک ــار م ــز انتظ ــادی نی ــاظ اقتص لح
ــراه باشــد و  ــی هم ــال باالی ــا اقب ــن طــرح ب ای
ــرر دو  ــان مق ــه در زم ــم ک ــی می کنی پیش بین
ســال کــه در قــرارداد ذکــر شــده اســت اصــل 

ــد. ــته باش ــت داش ــا بازگش ــرمایه م س
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  مدیرعامــل 
مــورد  در  پزشــکی  تجهیــزات  غیردولتــی 
میــزان ســرمایه گذاری در ایــن طــرح نیــز 
یــادآور شــد: ایــن طــرح بــه ۵ میلیــارد تومــان 
ســرمایه بــرای راه انــدازی فازهــای بعــدی 
ــان  ــارد توم ــه ۴/۳ میلی ــت ک ــاز داش ــود نی خ
و شــکوفایی  نــوآوری  توســط صنــدوق  آن 
 ۶/۱ و  درصــدی   ۲۶,۶ ســهامداری  ازای  در 
ــش و  ــدوق پژوه ــط صن ــان توس ــارد توم میلی
فنــاوری غیردولتــی تجهیــزات پزشــکی در 
ازای اختصــاص ۶,۶ درصــد از ســهام طــرح 
ــوآوری و  تامیــن شــده اســت. مــا و صنــدوق ن
شــکوفایی در ســود و زیــان ایــن طــرح همــراه 

ــود. ــم ب ــریک خواهی ــن ش ــا کارآفری ب

ــی  ــای فصل ــری رویداده ــومین دوره از س س
»ســرمایه گذاری جســورانه بادگیــر« در حــوزه 
نوآوری هــای صنعــت ســاختمان صبــح امــروز 
سه شــنبه ۲۵ مــرداد ۱۴۰۱ بــه همــت صندوق 
پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد و بــا همــکاری 
پــارک علــم فنــاوری یــزد و مشــارکت صندوق 
ــای  ــوزه نوآوری ه ــکوفایی در ح ــوآوری و ش ن

صنعــت ســاختمان برگــزار شــد.
 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــوآوری 
ایــن  در  جمهــوری،  ریاســت  شــکوفایی  و 
ــرای ســرمایه پذیری  ــداد از ۲۳ تیــم کــه ب روی
ارائــه  شــانس  تیــم   ۸ کردنــد،  ثبت نــام 
ــی از ۱۳  ــور نمایندگان ــود را در حض ــرح خ ط
ــرح  ــز ط ــم نی ــد و ۱۲ تی ــرمایه گذار یافتن س
ــه  ــداد ارائ ــی روی ــگاه جانب ــود را در نمایش خ

ــد. کردن
داخلــی،  دکوراســیون  یکپارچــه  پلتفــرم 
پلتفــرم ســاخت و ســاز و تامیــن مصالــح 
هوشــمند  پایــش  سیســتم  ســاختمانی، 
ــاختمان،  ــی س ــط داخل ــوای محی ــت ه کیفی
ــاختمانی،  ــن س ــات آنای ــه خدم ــزار ارائ نرم اف
تولیــد  مارپیــچ،  فونداســیون  سیســتم 
ســازه های نویــن خاکــی بــا تکنیــک خاکــوب، 
ــد  ــی و تولی ــمند و طراح ــور هوش ــد کنت تولی
تجهیــزات هوشمندســازی ســاختمان از جملــه 
ــه  ــداد ارائ ــه در روز روی ــد ک ــی بودن طرح های
ــرار  ــر ق ــرمایه گذاران حاض ــه س ــورد توج و م

ــد. گرفتن
و  میهمانــان  نیــز  نشســت  پایــان  در 
ســرمایه گذاران نظــرات خــود را در مــورد 
و  کردنــد  بیــان  شــده  ارائــه  طرح هــای 
در ادامــه نیــز جلســات B2B بــا حضــور 
انجــام  ســرمایه پذیران  و  ســرمایه گذاران 

گرفــت.
رئیــس  علــی وحــدت،  همچنیــن دکتــر 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کــه بــه منظــور 
کارخانــه  افتتاحیــه  مراســم  در  شــرکت 
نــوآوری درخشــان بــه یــزد ســفر کــرده اســت، 
ســرمایه گذاری  »رویــداد  دوره  ســومین  از 

ــرد. ــد ک ــر« بازدی ــورانه بادگی جس
ــدس  ــور مهن ــا حض ــز ب ــداد نی ــان روی در پای
مهــرداد خلیلــی، مدیــر تســهیات و خدمــات 
از  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  اهرمــی 
ــه  ــر ب ــداد تقدی ــن روی ــرکت کنندگان در ای ش

ــد.  عمــل آم

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور، 
رویــداد ســرمایه گذاری جســورانه بادگیــر را 
یــک حرکــت فناورانــه نــو و جدیــد در کشــور 
دانســت و گفــت کــه بــا برگــزاری رویدادهــای 
این چنینــی مســیر بــرای رفــع مشــکاتی 
ــوار  ــرده هم ــان تحصیلک ــتغال جوان ــون اش چ

خواهــد شــد.
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در بازدیــد از 
ســومین دوره رویــداد ســرمایه گذاری جســورانه 

بادگیــر کــه روز ســه شــنبه ۲۵ مــرداد در 
محــل کارخانــه نــوآوری یــزد برگــزار شــد، بــا 
ــتان های  ــزو اس ــزد ج ــتان ی ــه اس ــان اینک بی
ــوآوری و  ــوم ن ــت ب ــرو در زیس ــه و پیش نمون
ــراز امیــدواری کــرد:  فنــاوری کشــور اســت، اب
و  این چنینــی  رویدادهــای  برگــزاری  بــا 
بهره منــدی از ظرفیت هــای اســتان، مســیر 
بــرای رفــع مشــکاتی چــون اشــتغال جوانــان 
ــگان از  ــوس نخب ــرت معک ــرده، مهاج تحصیلک

ــود. ــوار ش ــتان و... هم اس
ــوآوری و شــکوفایی ضمــن  رئیــس صنــدوق ن

تبریــک بــه زیســت بــوم نــوآوری اســتان یــزد 
ــک  ــب ی ــداد در قال ــن روی ــزاری ای ــرای برگ ب
رویــداد ملــی، گفــت: خوشــبختانه در ایــن 
دوره، طرح هــا و ســرمایه گذاران حرفــه ای از 
ــتند  ــور داش ــور حض ــف کش ــتان های مختل اس

ــن مســاله بســیار ارزشــمند اســت. ــه ای ک
ــا  ــوع رویداده ــن ن ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
شــرکت های نوپــا و اســتارت آپ ها فرصــت 
توســعه کســب و کار خــود را از طریــق جــذب 
ســرمایه گذار پیــدا می کننــد، گفــت: افــراد 
صاحــب طــرح و ایــده کــه بــه یــک محصــول 
اولیــه رســیده و یــا خدماتــی را ارائــه کرده انــد 
جــذب  نیازمنــد  خــود  کار  توســعه  بــرای 
ــه دلیــل امــکان عــدم  ســرمایه هســتند کــه ب
موفقیــت، گرفتــن تســهیات مســیر مناســبی 

ــت. ــن کار نیس ــرای ای ب
در  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وحــدت 
ــا  ــه ب ــر ک ــداد بادگی ــد روی ــی مانن رویدادهای
هــدف جــذب ســرمایه برگــزار می شــود، عــاوه 
بــر تامیــن مالــی از طریــق ســرمایه گذاران 
ــازار  ــناخت ب ــی و ش ــه مدیریت ــه ای، تجرب حرف

ــود. ــق می ش ــرکت تزری ــه ش ــز ب ــا نی آنه

برگزاری سومین دوره »رویداد راه اندازی شبکه اجتماعی متخصصان علوم پزشکی Tritapp با هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی
سرمایه گذاری جسورانه بادگیر« با 

حمایت صندوق نوآوری

دکتر وحدت در رویداد سرمایه گذاری جسورانه بادگیر:
رویداد سرمایه گذاری بادگیر، یک حرکت فناورانه در کشور است
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مشاور عالی رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی:
صندوق نوآوری آماده حمایت از همه شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه پسماند است

تبدیــل  دســتگاه  از  بهره بــرداری  مراســم 
ــه ســوخت کمکــی RDF در نیــروگاه  ــه ب زبال
سه شــنبه  امــروز  ظهــر  نوشــهر  زباله ســوز 
ــر  ــور دکت ــا حض ــهریورماه ۱۴۰۱ ب ــتم ش هش
شــاهوردی مشــاور عالــی رییــس هیــات عامــل 
و مهنــدس محمودیــان مدیــر نظــارت صنــدوق 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، فرمانــدار و 
شــهردار نوشــهر و دیگــر مقامــات اســتانی 

ــد. ــزار ش برگ
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــه  ــل زبال ــتگاه تبدی ــکوفایی، دس ــوآوری و ش ن
ــه  ــروز ب ــه ام ــی RDF ک ــوخت کمک ــه س ب
ــش  ــرکت دان ــط ش ــید، توس ــرداری رس بهره ب
بنیــان »المــاس پــاکان تــک ویســتا« بــا 
هــدف تولیــد ســوخت مشــتق از پســماند 
ــه  ــا توج ــت و ب ــده اس ــاخته ش ــی و س طراح
ــن  ــه چنی ــوز ب ــای زباله س ــاز نیروگاه ه ــه نی ب
طــرح  »مهندســی  شــرکت  سیســتم هایی، 
تجــارت ســدید« مجــری نیــروگاه زبالــه ســوز 
ــه  ــن زبال ــت ســوزاندن ۲۰۰ ت نوشــهر)با ظرفی

ــه  ــدام ب ــرق( اق ــگاوات ب ــد ۳ م در روز و تولی
ــت.  ــرده اس ــتگاه ک ــن دس ــد ای خری

ایــن محصــول  از  بهره بــرداری  در مراســم 
ــاهوردی  ــا ش ــر حمیدرض ــان، دکت ــش بنب دان
ــدوق  ــل صن ــات عام ــس هی ــی ریی مشــاور عال
گفــت:  ســخنانی  در  شــکوفایی  و  نــوآوری 
ــته در  ــال گذش ــه س ــوآوری از س ــدوق ن صن
ــوان فعالیــت   ــه می ت ــود کــه چگون ــن ب ــی ای پ
شــرکت های دانش بنیــان را بــه زندگــی مــردم 
ــی  ــن موضوع ــان اولی ــن می ــال داد، در ای اتص

ــود. ــماند ب ــث پس ــد بح ــرح ش ــه مط ک
وی افــزود: چالــش پســماند اگرچــه در تمــام 
امــا در  بــود  کشــور محســوس و مشــهود 
مرحلــه بعــدی تحقیقــات متوجــه شــدیم کــه 

ــج  ــماند رن ــل پس ــمالی از معض ــتان های ش اس
ــد. پــس از انجــام مطالعــات و  بیشــتری می برن
ــوآوری و  تحقیقــات، تاکیــد رییــس صنــدوق ن
شــکوفایی ایــن بــود کــه طرحــی پایلــوت بــرای 
اتصــال نــوآوری در حــوزه پســماند و رفــع ایــن 

ــدران اجرایــی شــود. چالــش اســتان مازن
دکتــر شــاهوردی تاکیــد کــرد: در همیــن 
بــر  نــوآوری  صنــدوق  تحقیقــات  راســتا 
در  دانش بنیــان  شــرکت های  توانایی هــای 
حــوزه پســماند متمرکــز شــد و ســعی بــر ایــن 
بــود ایــن شــرکت ها بــه ایــن چالــش اساســی 
ــد  ــه بای ــورد. البت ــد بخ ــدران پیون ــتان مازن اس
تاکیــد کنــم مســئله ای مثــل چالــش پســماند 
ــه  ــت ک ــئله ای نیس ــدران، مس ــتان مازن در اس
یک شــبه قابــل رفــع باشــد و نیــاز بــه حوصلــه 

ــیار دارد. ــاش بس و ت
مشــاور عالــی رییــس هیــات عامــل صنــدوق 
ــق  ــه داد: طــرح موف ــوآوری و شــکوفایی ادام ن
مــا اتصــال شــرکت دانش بنیــان المــاس پــاکان 
ــود  ــا مجموعــه صنعتــی بزرگــی ب تک ویســتا ب

ــد. کــه در حــوزه پســماند فعالیــت می کن
وی در ادامــه اظهــار کــرد: خوشــبختانه امــروز 
ــک  ــرداری ی ــاهد بهره ب ــه ش ــر اینک ــاوه ب ع
طــرح نوآورانــه در حــوزه پســماند هســتیم کــه 
ثمــرات بســیاری دارد یکــی از شــرکت های 
ــریک  ــه ش ــل ب ــم تبدی ــور ه ــان کش دانش بنی
ــزرگ  ــی ب ــه صنعت ــک مجموع ــتراتژیک ی اس

شــده اســت.
دکتر شــاهوردی خاطرنشــان ســاخت: صندوق 
ــای الزم  ــه حمایت ه ــکوفایی هم ــوآوری و ش ن
ــن طــرح انجــام  ــه ثمــر رســیدن ای ــرای ب را ب
داده و همچنــان هــم پشــتیبان مجموعــه ایــن 
ــد  ــن امی ــه ای ــان اســت، ب ــش بنی شــرکت دان
ــی  ــه تمام ــماند ب ــوزه پس ــوآوری در ح ــه ن ک
اســتان های کشــور تعمیــم پیــدا کنــد. در ایــن 
ــای  ــات اســتانی و حمایت ه ــان نقــش مقام می
ــدوق  ــا در صن ــت. م ــدی اس ــز کلی ــا نی آن ه
نــوآوری پشــتیبانی از تمامــی شــرکت های 
دانش بنیــان فعــال در حــوزه پســماند را ادامــه 

ــم داد. خواهی

همزمــان بــا ششــمین روز گرامیداشــت هفتــه 
ــوخت  ــه س ــه ب ــل زبال ــتگاه تبدی ــت، دس دول
ــرکت  ــک ش ــت ی ــه هم ــه ب ــی RDF ک کمک
دانــش بنیــان و بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی طراحــی و ســاخته شــده اســت، در 
نیــروگاه زبالــه ســوز نوشــهر بــه بهــره بــرداری 

رســید.

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــه کار  ــاز ب ــم آغ ــکوفایی، مراس ــوآوری و ش ن
ــی  ــوخت کمک ــه س ــه ب ــل زبال ــتگاه تبدی دس
RDF در نیــروگاه زباله ســوز نوشــهر ظهــر 
ــهریورماه ۱۴۰۱  ــتم ش ــنبه هش ــروز، سه ش ام
ــی  ــاور عال ــاهوردی، مش ــر ش ــور دکت ــا حض ب
ــان  ــدس محمودی ــل، مهن ــات عام ــس هی ریی
مدیــر نظــارت صنــدوق صنــدوق نــوآوری 
و  فرمانــدار  زررودی  رســتم  شــکوفایی،  و 
ــهر و  ــهردار نوش ــا ش ــیرینی همپ ــعلی ش عباس

ــد.  ــزار ش ــتانی برگ ــات اس ــر مقام دیگ

ــی  ــوخت کمک ــه س ــه ب ــل زبال ــتگاه تبدی دس
RDF توســط شــرکت دانــش بنیــان »المــاس 
پــاکان تــک ویســتا« بــا هــدف تولیــد ســوخت 
ــده  ــاخته ش ــی و س ــماند طراح ــتق از پس مش
ــای  ــروگاه ه ــاز نی ــه نی ــه ب ــا توج ــت و ب اس
زبالــه ســوز بــه چنیــن سیســتم هایی، شــرکت 
ــری  ــدید« مج ــارت س ــرح تج ــی ط »مهندس
ظرفیــت  نوشــهر)با  ســوز  زبالــه  نیــروگاه 

ــد ۳  ــه در روز و تولی ــن زبال ــوزاندن ۲۰۰ ت س
مــگاوات بــرق( اقــدام بــه خریــد ایــن دســتگاه 

ــت. ــرده اس ک
فنــاوری  از  اســتفاده  بــا  نیــروگاه  ایــن 
گازی ســازی، امحــاء زباله هــای ســه شهرســتان 
ــده  ــر عه ــت را ب ــوس و کاردش ــهر، چال نوش
دارد. شــرکت مهندســی طــرح تجــارت ســدید 
بــا حمایت هــای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
طــی یــک قــرارداد اســتصناع نســبت بــه 
ســفارش، ســاخت و بازپرداخــت اقســاط اقــدام 

ــت. ــرده اس ک

ســعید نجفــی زنگنــه، مدیرعامــل و عضــو 
ــک  ــاکان ت ــاس پ ــرکت الم ــره ش ــات مدی هی
از ســال ۱۳99  پیــش  تــا  ویســتا گفــت:: 
زباله هــای  مدیریــت  روی  بــر  مــا  تمرکــز 
ــود  ــران ب ــار ته ــوه و تره ب ــزی می ــدان مرک می
ــود و خــاک  ــد ک ــه تولی ــدی ب ــه طــی فراین ک
نباتــی اقــدام مــی کردیــم و محصــول خروجــی 
قابــل اســتفاده در شــبکه گلخانــه بــود. پــس از 
یــک ســال فعالیــت هــای میدانــی و مطالعاتــی 
در حــوزه بازیافــت، دریافتیــم کــه چالــش 
ــوع  ــماند موض ــت پس ــور در مدیری ــی کش اصل
زباله هــای شــهری اســت کــه بایــد بــرای آنهــا 

ــید.  ــری اندیش تدبی

نجفــی زنگنــه بــا بیــان اینکــه امــروز چیــزی 
ــه  ــهری ب ــه ش ــن زبال ــزار ت ــه ۵۸ ه ــب ب قری
صــورت روزانــه در کل کشــور تولیــد می شــود، 
ــن  ــزار ت ــدار در حــدود ۶ ه ــن مق ــت: از ای گف
ــاس  ــود. براس ــی ش ــد م ــران تولی ــهر ته در ش
ــن توســعه  ــده، در عی ــه دســت آم ــات ب تجربی
ــی  ــی، طراح ــول قبل ــرد محص ــود عملک و بهب
سیســتمی کــه بــا صرفــه اقتصــادی بتوانــد تــا 
ــع معضــل زباله هــای شــهری  ــه رف حــدودی ب

ــم.  ــاز کردی ــد را آغ کمــک کن

المــاس پــاکان تــک  مدیرعامــل شــرکت 
ــا  ــهری ب ــای ش ــه ه ــرد: زبال ــان ک ــتا بی ویس
ــه  ــک ب ــردازش و تفکی ــوط پ ــتفاده از خط اس
زیرســرندی  و  روســرندی  زبالــه  دســته  دو 
تقســیم می شــود. زباله هــای زیــر ســرندی 
ــای  ــواد فســادپذیر هســتند و زباله ه ــا م عمدت
ــه ای  ــر زبال ــه و ه ــرندی پاســتیک، پارچ روس
ــانتی متر  ــر از ۷ س ــادی بزرگ ت ــه ابع ــت ک اس
ــرای  ــا ب ــرکت م ــتم ش ــد. سیس ــته باش داش
زباله هــای زیرســرندی طراحــی شــده کــه 
اصلــی تریــن بخــش چالشــی مدیریت پســماند 

ــت.  اس

وی افــزود: ســاز و کار سیســتمی کــه مــا 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــم بدی ــی کردی طراح
ــپس  ــده، س ــط ش ــرندی وارد خ ــه زیرس زبال
دســتگاه آن را خــرد و بــه ابعــاد ســه تــا چهــار 
ــن  ــس از ای ــد. پ ــل می کن ــانتی متری تبدی س
زباله هــای خردشــده وارد دســتگاه آبگیــری 
شــده و ایــن دســتگاه آبگیــری شــیرابه داخــل 
ــی انجــام داده  ــا نســبت بســیار خوب ــه را ب زبال

ــه مــی شــود.  و ایــن شــیرابه راهــی تصفیه خان
از ســوی دیگــر مــواد خارج شــده وارد دســتگاه 
دیگــری می شــود و بــه آرامــی تحــت حــرارت 
قــرار گرفتــه تــا رطوبتــش بــه حــدود ۲۰ 
درصــد برســد کــه مــورد نظــر کارفرماســت. بــا 
ــی  ــت، ارزش حرارت ــزان کاهــش رطوب ــن می ای
زبالــه را بــه مقــداری کــه بــرای نیــروگاه 
ــم. ــش می دهی ــد افزای ــب باش ــوز مناس زباله س

ــه اینکــه در حــال  ــا اشــاره ب ــه ب نجفــی زنگن
حاضــر ظرفیــت ایــن سیســتم تبدیــل ۱۰۰ تن 
زبالــه زیرســرندی بــه RDF در روز اســت امــا 
ــی  ــتا آمادگ ــاکان تک ویس ــاس پ ــرکت الم ش
ــت و  ــا ظرفی ــت را متناســب ب ــن ظرفی دارد ای
نیــاز صنعــت یــا شــهرداری هــا افزایــش دهــد، 
ادامــه داد: مزایــای ایــن طــرح کاهــش رطوبــت 
بســیار بــاالی زبالــه بــه خصــوص در شــهرهای 
ــم و وزن  ــه حج ــوی ک ــه نح ــت ب ــمالی اس ش
ــد.  ــا 50%کاهــش می یاب خروجــی سیســتم ت
مشــتریان  درخواســت  صــورت  در  البتــه 
ــا  ــی در طــول ۲ ت ــا اعمــال تغییرات ــوان ب می ت
۳ هفتــه نســبت بــه تولیــد کــود کمپوســت بــا 
ــن  ــر ای ــزون ب ــرد. اف ــدام ک ــی اق ــت عال کیفی

همزمان با هفته دولت و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی؛ 
دستگاه تبدیل زباله به سوخت کمکی RDF در نیروگاه زباله سوز نوشهر به بهره برداری رسید 
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ــیار  ــل بس ــک راه ح ــوان ی ــه عن ــرح ب ــن ط ای
اقتصــادی در مقایســه بــا ســایر روش هــا بــرای 

زباله هــای شــهری پیشــنهاد می شــود.

دانش بنیــان  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل   
همچنیــن بــا اشــاره بــه حمایت هــای صنــدوق 
ــت:  ــرح، گف ــن ط ــکوفایی از ای ــوآوری و ش ن
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ســال ۱۴۰۰ 
اقــدام بــه حمایــت از ایــن طــرح کــرد و 
ــه صــورت لیزینــگ در اختیــار  تســهیاتی را ب
شــرکت مهندســی طــرح تجــارت ســدید 
ــداری  ــا آن هــا محصــول مــا را خری گذاشــت ت
ــاخت و  ــی، س ــل طراح ــی مراح ــد. تمام کنن
ــید و  ــول کش ــال ط ــک س ــر از ی ــب کمت نص

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــروز ب ام
وی همچنیــن بیــان کــرد کــه بــرای ســاخت 
خارجــی  کمــک  هیــچ  از  محصــول  ایــن 
اســتفاده نشــده و طراحــان آن جمعــی از فــارغ 
ــل  ــای داخ ــگاه ه ــن دانش ــان بهتری التحصی

کشــور بوده انــد.

همچنیــن داود مــددی رئیــس هیئــت مدیــره 
گــروه شــرکت های TTS ، افــزود: طرحــی 
ــداع  ــه RDF اب ــه ب ــل زبال ــرای تبدی ــه ب ک
ــوان و  ــای ج ــت نیروه ــه دس ــت ب ــده اس ش
ــدت  ــه م ــه ب ــت ک ــام پذیرف ــری انج خوش فک
ــکار در  ــش و ابت ــام پژوه ــا انج ــال ب ــک س ی
طراحــی فراینــد خشــک کــردن زبالــه، موفــق 

بــه ســاخت یــک فنــاوری نویــن و بســیار 
کارآمــد شــدند. مــا ایــن طــرح را چندیــن مــاه 
آزمایــش کرده ایــم و بایــد گفــت کــه در انجــام 

ــت.  ــته اس ــکلی نداش ــچ مش ــا هی فراینده

مــددی اظهــار کــرد: ایــن ســاز و کار عــاوه بر 
اســتفاده بــرای تولیــد ســوخت انــرژی مشــتق 
ــز  ــری نی ــتفاده های دیگ ــد اس ــه می توان از زبال
داشــته باشــد. بــرای مثــال دامداری هــای 
ــه حجــم گســترده ای از فضــوالت را  ــزرگ ک ب
ــوده  ــدت آل ــه ش ــود را ب ــراف خ ــد و اط تولی
ــا اســتفاده از محصــول  ــد ب ــد، می توانن می کنن
ــه تنهــا در رفــع  ایــن شــرکت  دانــش بنیــان ن
ــود  ــه ک ــه ب ــد بلک ــدام کنن ــود اق ــش خ چال

مایــع حیوانــی نوینــی برســند و آنــرا در مــزارع 
تولیــد علوفــه خــود اســتفاده نماینــد همچنیــن 
ــود  ــد ب ــی هواه ــود مرغوب ــز ک خروجــی آن نی
ــی شــود.  ــن کودهــای شــیمیائی م ــه جایگزی ک

ــان  ــن محصــول دانش بنی ــرد: ای ــد ک وی تاکی
بــاال  را  تولیــدی  زباله هــای  ارزش حرارتــی 
ــن  ــرای گرفت ــا ب ــن م ــش از ای ــا پی ــرد. ت می  ب
رطوبــت زبالــه انــرژی، منابــع و زمــان بســیاری 
ایــن  بــا  اکنــون  امــا  می کردیــم  صــرف 
ــان و  ــت زم ــری از هدررف ــول در جلوگی محص
ــن  ــا ای ــن ب ــده ایم. همچنی ــق ش ــرژی موف ان
محصــول تصفیــه شــیرابه زبالــه نیــز بــا هزینــه 

ــد. ــاق می افت ــری اتف ــیار کمت بس

قانون جهش تولید، مسیر سرمایه گذاری بانکی بر پروژه های دانش بنیان را هموار کرد

وحــدت بــا بیــان اینکــه بانک هــا در ســه ســال 
ــه ارزش ۱۲  ــهیات ب ــره تس ــر ۱۵۰۰ فق اخی
هــزار میلیــارد تومــان بــه دانش بنیان هــا ارائــه 
کرده انــد، تاکیــد کــرد: امــروز شــرکت های 
دانش بنیــان در شــبکه بانکــی کشــور بــه 
ــی  ــتریان بانک ــاب ترین مش ــوان خوش حس عن
ــا امــروز حتــی  شــناخته می شــوند چــرا کــه ت
یــک مــورد دیرکــرد در پرداخــت اقســاط خــود 

بــه بانک هــا نداشــته اند.

ــن ســه ســال ســعی  ــرد: در ای ــح ک وی تصری
ــود را  ــات خ ــی تعام ــبکه بانک ــا ش ــم ب کردی
ــه جایــی رســیدیم کــه  ــا ب گســترده کنیــم ام
ــی وجــود داشــت، یعنــی بانک هــا  ــع قانون موان
ســرمایه گذاری  امــکان  قانونــی  به طــور 
ــان،  ــد دانش بنی ــون جهــش تولی ــتند. قان نداش
ایــن قانــون  از  شــرکت های دانش بنیــان را 

ــرد. ــتثنی ک مس

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامه 
ــه  ــکاری ۴ جانب ــه هم ــه تفاهم نام ــاره ب ــا اش ب
ــرای اجــرای مــاده ۱۸ قانــون جهــش تولیــد  ب
ــه،  ــن تفاهم نام ــا ای ــت: ب ــان، گف ــش بنی دان
بیــش از ۴۰ هــزار میلیــارد تومــان منابــع بــرای 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــات ب ــه خدم ارائ
ــص  ــوآور تخصی ــاور و ن ــرکت های فن ــز ش و نی

می یابــد.

ــن  ــای ای ــا امض ــه ب ــان اینک ــا بی ــدت ب وح
تفاهم نامــه رونــد اجرایــی شــدن مــاده ۱۸ 
قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان آغــاز 
ــر  ــع ب ــون، موان ــاده از قان ــن م ــت: ای شــد، گف
ســر راه ســرمایه گذاری بانک هــا در حــوزه 
ــرمایه گذاری  ــرده و س ــع ک ــان را رف دانش بنی
ــد شــورای  ــه تایی ــی کــه ب بانکــی در حوزه های
راهبــری دانش بنیــان می رســد مجــاز اســت. 

امــروز  تفاهم نامه هــای  بــا  افــزود:  وی 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــص ۴۰ ه ــد تخصی فرآین
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــی ب ــع مال مناب
ــود  ــاز می  ش ــوآوری آغ ــن زیســت بوم ن همچنی
ــا اســتفاده از ابزارهــای  ــی ب ــن مال ــن تامی و ای
قالــب  در  ســرمایه  و  پــول  بــازار  متنــوع 
پذیــرش ارکان تضمیــن یــا تاســیس نهادهــای 

می گیــرد.  صــورت  ســرمایه گذاری 

وحــدت همچنیــن بــا اشــاره بــه دیگــر 
گفــت:  تفاهم نامه هــا،  ایــن  جزئیــات 
همچنیــن حداقــل یــک شــرکت مادرتخصصــی 
بانک هــای  مشــارکت  بــا  ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــی ب ــی و خصوص دولت
ســهام شــرکت های دانش بنیــان یــا فنــاور 
و نــوآور تاســیس می شــود. مدیریــت ایــن 
شــرکت بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 

و نماینــدگان بانک هــا خواهــد بــود.

ــرمایه گذاری  ــن س ــای نوی روش ه
ــی  ــارت همگان ــت نظ ــفاف و تح ش

ست ا
ــوآوری و شــکوفایی تاکیــد  رییــس صنــدوق ن
کــرد: اتفــاق مهــم امــروز ایــن بــود کــه 
ــه  ــا ب ــه بانک ه ــاری ک ــات ج ــر خدم ــاوه ب ع
ارائــه می کردنــد،  شــرکت های دانش  بنیــان 
ــن  ــس تضامی ــر از جن ــات دیگ ــت خدم ظرفی
و ســرمایه گذاری، بــا همراهــی و همــکاری 
ــات  ــن خدم ــوآوری فراهــم شــد. ای ــدوق ن صن
اوراق  ضمانــت  مشــترک  پذیــرش  شــامل 
صکــوک و اوراق گواهــی مولــد )گام(، تاســیس 
بــه  کمــک  ســرمایه گذاری،  شــرکت های 
ارایــه  طریــق  از  جمعــی  مالــی  تامیــن 
مشــوق های مدیریــت ریســک ســرمایه گذاران، 
ــی  ــورانه و خصوص ــای جس ــیس صندوق ه تاس
و  اســتارت آپ ها  در    ســرمایه گذاری  بــرای 
ــن  ــد و همچنی ــت رش ــا ظرفی ــرکت های ب ش
اســت  نیکــوکاری  صندوق هــای  تاســیس 
ــوان  ــل از آن می ت ــع حاص ــل مناف ــه از مح ک
ــگان  ــار نخب ــوض را در اختی ــای باع کمک ه
یــا شــرکت های نوپــای در حــال ســاخت 

ــرار داد. ــگاهی ق ــه آزمایش نمون

ــه  ــی ک ــترک ابزارهای ــعه مش ــزود: توس وی اف
بــه تامیــن مالــی طیــف کاملــی از شــرکت های 
ــد  ــی مســیر رش ــاور در تمام ــان و فن دانش بنی
بــا  در همــکاری  آن هــم  کمــک می کنــد، 
ــزار  ــر اب ــه طــور ســنتی ب شــبکه بانکــی کــه ب
اتفــاق  داشــته اند،  تاکیــد  تســهیات  و  وام 
ــدی  ــاً باعــث بهره من مبارکــی اســت کــه حتم
ــد.  ــد ش ــوزه خواه ــن ح ــادی ای ــاالن اقتص فع
ایــن  پیشــبرد  و  ایجــاد  ایــن  بــر  افــزون 
روش هــا بــر بســتر بــازار ســرمایه کشــور اتفــاق 
ــه  ــی را ب ــارکت عموم ــم مش ــذا ه ــد ل می افت
همــراه خواهــد داشــت و هــم شــفاف و تحــت 

ــود. ــد ب ــی خواه ــارت همگان نظ

دکتــر وحــدت در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایجــاد و گســترش ابزارهــای دیگــر تامیــن 
ــده شــده  ــا دی ــن تفاهم نامه ه ــی هــم در ای مال
ــا  ــب ب ــد متناس ــدام می توان ــر ک ــه ه ــت ک اس
میــزان رشــد ایــن کســب وکارها نیازهــای 
ــان  ــد، خاطرنش ــخگو باش ــا را پاس ــی آن ه مال
کــرد: ایــن ابزارهــا به طــور مثــال شــامل 
ــوض  ــک باع ــرای کم ــوکاری ب ــدوق نیک صن
بــه نخبــگان و شــرکت های نوپــا، اوراق گام 
)گواهــی اعتبــار مولــد( و اوراق صکــوک بــرای 
مــدت  بلنــد  و  کوتاه مــدت  مالــی  تامیــن 
ــی  ــی جمع ــن مال ــه تامی ــک ب ــرکت ها، کم ش
ــرمایه گذاری  ــای س ــیس صندوق ه ــز تاس و نی
ــرمایه گذاری  ــت س ــی جه ــورانه و خصوص جس
در شــرکت های رشــد یافتــه یــا در مســیر 
ــازار  ــا در ب ــرش آن ه ــه پذی ــک ب ــد و کم رش

ــت. ــرمایه اس س

ســرمایه گذاری بانکــی بــر اقتصــاد 
دانش بنیــان حائــز اهمیــت بســیار 

است
احســان  ســید  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 
در  دارایــی  و  اقتصــاد  وزیــر  خانــدوزی، 
ســخنانی بــا بیــان اینکــه خلــق ثــروت بــدون 
نقــش اثرگــذار شــبکه بانکــی ممکــن نیســت، 
ــدون  ــز ب ــی نی ــی و صنعت ــاد نفت ــزود: اقتص اف
ــعه  ــت توس ــی نمی توانس ــبکه بانک ــک ش کم
یابــد. بایــد بدانیــم کــه ســرمایه گذاری شــبکه 
بانکــی در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان نیــز 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
خانــدوزی تاکیــد کــرد: بایــد مشــارکت شــبکه 
ــوآوری و  ــاوری و ن ــوم فن ــت ب ــی در زیس بانک
ــتر کنیــم و  شــرکت های دانش بنیــان را بیش
بــا رصــد روندهــای جهانــی و داخلــی بررســی 
بیشــتر  فناورانــه  حــوزه  کــدام  در  کنیــم 
آینــده  تــا  باشــیم  داشــته  ســرمایه گذاری 

ــود. ــن ش ــور تضمی ــی کش علم
شــرکت های  از  حمایــت 
واقعــی  تحقــق  دانش بنیــان 
توســعه علــم در کشــور اســت

در ادامــه ایــن جلســه، ســورنا ســتاری، معــاون 
ــر  ــز ب ــاوری ریاســت جمهــوری نی علمــی و فن
ایــن نکتــه کــه ایجــاد برج هــای فنــاوری 
در کشــور ضــروری اســت، تاکیــد کــرد و 

ــایی  ــرای شناس ــی ب ــا محل ــن برج ه ــت: ای گف
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  اســتعدادها، 
ســرمایه گذاران اســت و تمرکــزی ملــی در 

ایــن حــوزه محســوب می شــود. 

بزرگتریــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  ســتاری 
مشــکات مــا در زیســت بــوم فنــاوری و 
ــرا  ــت چ ــرمایه گذاری اس ــوع س ــوآوری موض ن
کــه ســرمایه گذاران رغبــت چندانــی بــرای 
ــع  ــا رف ــا ب ــتند ام ــوزه نداش ــن ح ــه ای ورود ب
برخــی نواقــص و موانــع کــه در قانــون جهــش 
ــن  ــت، ای ــده اس ــده ش ــان دی ــد دانش بنی تولی
ــع  ــط رف ــای مرتب ــکاری نهاده ــا هم ــع ب موان

ــد. ــد ش خواه

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  گفتــه  بــه 
ــرکت های  ــت از ش ــوری، حمای ــت جمه ریاس
جوانانــی  از  حمایــت  یعنــی  دانش بنیــان 
ــه کشــور  ــر و نخب کــه جــزء اســتعدادهای برت
هســتند و ایــن کار بــه معنــای تحقــق واقعــی 

توســعه علمــی و دانشــی کشــور اســت.
وی افــزود: بایــد تــاش کنیــم مشــکات را از 
ســر راه فعالیــت این نیروهــای دانشــی برداریم. 
ــم ریســک ســرمایه گذاری در  ــد ســعی کنی بای
ــرای  ــه  اج ــم ک ــش دهی ــوزه را کاه ــن ح ای
قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان یکــی از 
بهتریــن راهکارهایــی اســت کــه در ایــن زمینــه 

داریــم.

ــی  ــن مال ــن تامی ــق بزرگتری تحق
بــا  بنیانــی در کشــور  دانــش 

حاضــر  تفاهم نامــه 
ــو هیــات  ــوی، عض ــن دهن همچنیــن محس
رییســه مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن 
مراســم، گفــت: تصویــب قانــون جهــش تولیــد 
دانش بنیــان جــز بــا همــکاری دولــت و مجلــس 
ــتاورد  ــن دس ــید و مهم تری ــه نمی رس ــه نتیج ب
ــن  ــن تامی ــه بزرگ تری ــروز ب ــن همــکاری ام ای
ــده  ــر ش ــور منج ــی در کش ــی دانش بنیان مال

اســت. 
وی افــزود: بایــد مرحلــه بــه مرحلــه مشــکات 
ــع  ــان را رف ــش بنی پیــش روی شــرکت های دان
کنیــم، مشــکاتی کــه مانــع فعالیــت اثرگــذار 
کشــور  در  مجموعه هــا  و  شــرکت ها  ایــن 

شــده اســت.
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صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و صنــدوق 
اعتبــاری هنــر صبــح امــروز در حاشــیه رویــداد 
ــه ای را  ــان تفاهم نام ــی فرهنگ بنی ــن مال تامی
بــرای حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان، 
امضــا  فرهنــگ  حــوزه  در  نــوآور  و  فنــاور 

ــد.  کردن

 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، صبــح امــروز رویــداد تامیــن 
صنــدوق  محــل  در  فرهنگ بنیــان  مالــی  
نــوآوری برگــزار شــد. در ایــن برنامــه مســئوالن 
ــی کشــور  ــف بخش هــای فرهنگــی و مال مختل
حضــور داشــتند و کســب وکارهای نوپــا در 
حــوزه فنــاوری خــاق نیــز از دیگــر حاضــران 

ــد. ــداد بودن ــن روی ای
در پایــان ایــن رویــداد نیــز تفاهم نامــه ای 
میــان صنــدوق اعتبــاری هنــر و صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی بــا حضــور دکتــر ســیاوش 
ملکی فــر معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری 
معــاون  کاروان،  محمدعلــی  و  شــکوفایی  و 
ــر امضــا  ــاری هن ــدوق اعتب ســرمایه گذاری صن

شــد. 
تبییــن  تفاهم نامــه  ایــن  موضــوع   

چهارچوب هــای کلــی همــکاری در تامیــن 
ــارکت  ــل مش ــاری از قبی ــات اعتب ــی، خدم مال
هم ســرمایه گذاری  و  ســرمایه  گذاری  در 
و همچنیــن پرداخــت تســهیات و صــدور 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــه ب ضمانت نام
ــود.  ــر ب ــگ و هن ــوآور در حــوزه فرهن ــاور و ن فن
بــر اســاس ایــن گــزارش ، در ایــن رویــداد نیــز 
ــتم  ــر اکوسیس ــدادی، مدی ــی بغ ــر مصطف دکت
نــوآوری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در 
ــوآوری و  ــدوق ن ــی صن ــن معرف ــخنانی ضم س
تشــریح وظایــف آن در زیســت بوم نــوآوری، 
ــر  ــت ه ــا تقوی ــد دارد ب ــدوق قص ــت: صن گف
کــدام از بازیگــران زیســت بوم نــوآوری کشــور، 
نظــام مالــی کارآمــدی را بــرای توســعه اقتصــاد 

ــد. ــی کن ــان طراح دانش بنی
وی افــزود: در اینبــاره ســعی کردیــم از طریــق 
شــتاب دهنده های  بــا  هم ســرمایه گذاری 
دانش بنیــان مانــع قانونــی کــه باعــث می شــود 
ــرکت های  ــز ش ــه ج ــوآوری ب ــدوق ن ــه صن ک
دانش بنیــان نتوانــد از ســایر بازیگــران نــوآوری 

حمایــت کنــد، رفــع شــود.
صنــدوق    هم ســرمایه گذاری 
شــتاب دهنده   ۱8 بــا  نــوآوری 

ن نش بنیــا ا د

ــوآوری و  ــان اینکــه صنــدوق ن ــا بی بغــدادی ب
ــان  ــتاب دهنده دانش بنی ــا ۱۸ ش ــکوفایی ب ش
 هم ســرمایه گذاری کــرده و امکاناتــی را نیــز 
ــا  ــب وکارهای نوپ ــا از کس ــت آن ه ــرای حمای ب
ــای  ــتقر در پارک ه ــاور مس ــته های فن ــا هس ی
ــار  ــت، اظه ــرده اس ــا ک ــاوری مهی ــم و فن عل
کــرد: در مراحــل باالتــر، صنــدوق نــوآوری 
مالــی  تامیــن  و  شــکل دهی  طریــق  از 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری غیــر دولتــی 

بــه اســتارت آپ ها کمــک می کنــد.
بــه گفتــه مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق 
ــه  ــر هم ــال حاض ــکوفایی، در ح ــوآوری و ش ن
اســتان های کشــور صاحــب یــک صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری هســتند و بســیاری از 
ــه  ــاورزی گرفت ــی از کش ــای تخصص فناوری ه
و  پژوهــش  صنــدوق  دفاعــی،  صنایــع  تــا 

ــد. ــود را دارن ــص خ ــاوری مخت فن
وی تصریــح کــرد: صندوق  هــای جســورانه 
ــعه  ــرای توس ــری ب ــداع دیگ ــز اب ــی نی بورس
ــات  ــا و فراهــم آوردن امکان کســب وکارهای نوپ
ــت.  ــوده اس ــب وکارها ب ــن کس ــرای ای ــی ب مال
در حــال حاضــر بیــش از هــزار و ۷۰۰ میلیــارد 
تومــان ســرمایه در صندوق هــای جســورانه 
بورســی کشــور وجــود دارد کــه صنــدوق 
صندوق هــا  ایــن  از  تــا   ۱۲ در  نــوآوری 
مشــارکت کــرده اســت. ســرمایه صنــدوق 
ــز  ــارکت نی ــن مش ــکوفایی در ای ــوآوری و ش ن
ــت. ــوده اس ــان ب ــارد توم ــش از ۳۶۰ میلی بی

ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــن ب ــدادی همچنی بغ
ــنبه های  ــد و دوش ــای پیون ــه برنامه ه ــرد ک ک
کــه  هســتند  برنامه هایــی  اســتارت آپی 
صنــدوق نــوآوری بــرای همرســانی میــان 
اســتارت آپ ها حوزه هــای مختلــف فنــاوری 

می کنــد. برگــزار  ســرمایه گذاران  بــا 
ــوآوری  ــدوق ن ــعه اکوسیســتم صن ــر توس مدی
از ســال  و شــکوفایی همچنیــن خبــر داد: 
ــان  ــم صاحب ــعی کردی ــروز س ــا ام ــته ت گذش
ــا  ــی را ب ــوزه فرهنگ ــه در ح ــای نوآوران ایده ه
متصــل  تهیه کننــدگان  و  ســرمایه گذاران 

ــم. کنی
وی افــزود:  برقــراری چنیــن پیونــدی ماهیتــی 
ــاور و  ــتارت آپ های فن ــال اس ــا اتص ــاوت ب متف
ســرمایه گذاران داشــت. در ایــن زمینــه رویــداد 
فرنــو را تعریــف کردیــم و از ســال گذشــته تــا 
امــروز ۵ رویــداد فرنــو برگــزار شــد کــه منجــر 
و  دانش  بنیــان  تهیه کننــدگان  پیونــد  بــه 
مبتکــران حــوزه فرهنــگ شــد. در ایــن میــان 
ــوآوران  ــان ن ــز می ــکاری نی ــای هم تفاهم نامه  ه

ــد. ــا ش ــدگان امض ــی و تهیه کنن فرهنگ

 در ادامــه ایــن جلســه ســید امیــر آقایــی، دبیر 
قــرارگاه بازارپــردازی شــورای فرهنــگ عمومــی 
ــوزه  ــه ح ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی ــز ب ــور نی کش
فرهنــگ  یکــی از حوزه هایــی اســت کــه نســبت 
پررنگــی بــا مقولــه نــوآوری دارد، اظهــار کــرد: 
در ایــن میــان بن مایــه هــدف مــا تحــول 
ســبک زندگــی ایرانــی و پیشــبرد ایــن ســبک 
ــامی-ایرانی  ــگ اس ــوی فرهن ــه س ــی ب زندگ
ــر بازارپــردازی فرهنگــی متمرکــز  اســت. مــا ب
ــن اســت کــه مخاطــب  ــر ای شــدیم و ســعی ب
صنعــت  بومــی  تولیــدات  بــه  را  عمومــی 

ــم. ــل کنی ــی متص ــگ داخل فرهن
ــر  ــادی، مدی ــه فره ــن جلس ــن در ای  همچنی
خانــواده  و  کــودک  کار  و  کســب  توســعه 
ــرد  ــد ک ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــارگاد ب ــک پاس بان
ــان  ــودکان و نوجوان ــیاری از ک ــت بس ــه هوی ک

ــازی وارد  ــای مج ــه فض ــه ب ــال ک ــر ۱۸ س زی
ــا  ــه آن ه ــت از آن رو ک ــکار نیس ــوند آش می ش
ــی  ــا هویت ــا ب ــود ی ــای خ ــت اولی ــا هوی ــا ب ی
ــن  ــده و در ای ــازی ش ــای مج ــر وارد فض دیگ

فضــا فعالیــت می کننــد. 
وی ادامــه داد: مــا در مجموعــه توســعه کســب 
ــر  ــارگاد ب ــک پاس ــواده بان ــودک و خان و کار ک
ایــن مســئله متمرکــز شــدیم کــه کــودکان زیر 
۱۸ ســالی را کــه بــدون هویــت یــا بــا هویــت 
ــوند  ــازی می ش ــای مج ــود وارد فض ــای خ اولی
شناســایی کــرده و مســیرهای تولیــد خدمــات 
ــرای آن هــا را همــوار  و محصــوالت فرهنگــی ب

کنیــم.
ــراز کــرد: امیدواریــم کــه رویکــرد  فرهــادی اب
ــف در  ــران مختل ــی بازیگ ــکاری و هم افزای هم
توســعه نــوآوری فرهنگــی ادامــه پیــدا کنــد و 

بــه نتایــج پرثمــری منجــر شــود.
ــی  ــازمان علم ــام س ــد، قائم مق ــر مرواری جعف
فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی نیــز از دیگــر 
ــات  ــه از اقدام ــود ک ــه ب ــن برنام ــخنرانان ای س
تولیــد  توســعه  در  آســتان  ایــن  گســترده 
در  آن هــا  عرضــه  و  فرهنگــی  محصــوالت 

پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی ســخن بــه 
میــان آورد. وی گفــت: مفاهیــم گــذر فرهنــگ 
و هنــر از قدیــم بــه عنــوان دو رکــن اساســی در 
سیاســت های فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی 

ــت. ــوده اس ــرح ب مط
مرواریــد همچنیــن بیــان کــرد: یــک صنعــت 
ــران و  ــد در ای ــر بخواه ــری اگ ــی و هن فرهنگ
ــد  ــذار باش ــه تاثیرگ ــر منطق ــورهای دیگ کش

بایــد امــکان حضــور در بازارهــای متنــوع 
ــد. ــته باش ــر را داش ــورهای دیگ کش

ــی نژاد،  ــعید شمس ــه س ــن برنام ــه ای  در ادام
ایــران  مهــر  قرض الحســنه  بانــک  رییــس 
ــخن  ــود س ــوع خ ــک متب ــات بان ــاره خدم درب

گفــت و نســبت بــه توســعه صنایــع خــاق در 
ــرد.  ــدواری ک ــراز امی ــور اب کش

وی بــا بیــان اینکــه بانــک قرض الحســنه 
ــه ای  ــه موسس ــطه اینک ــه واس ــران ب ــر ای مه
و  فرهنگــی  وظایــف  اســت،  قرض الحســنه 
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــز در دس ــادی را نی اعتق
داده اســت، گفــت: قصــد داریــم تمرکــز مــردم 
ــا کارهــای قرض الحســنه  در زندگــی روزمــره ب
انجــام شــود کــه ایــن می توانــد تاثیــرات 
ــته  ــه داش ــادی جامع ــی اقتص ــی در زندگ مهم

ــد. باش
ــاون  ــن، مع ــرزاد جهان بی ــرزاد ف ــن ف همچنی
ایــن  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه  فرهنگــی 
ــه  ــگاه ب ــوع ن ــم ن ــعی کردی ــت: س ــداد گف روی
تولیــدات فرهنگــی در دانشــگاه آزاد را از حالــت 
ــم. ــل کنی ــن تبدی ــای نوی ــه نگاه ه ــنتی ب س

توســعه یافته  کشــورهای  در  افــزود:  وی 
ــه  ــورها ب ــی کش ــد داخل ــد از درآم ــه درص س
ــع خــاق و فرهنگــی  ــه صنای ســرمایه گذاری ب
اختصــاص یافتــه اســت و ایــن یعنــی مــا نیــز 
در کشــور بایــد بــا ســرمایه گذاری در ایــن 

ــم. ــدا کنی ــت را پی ــوان رقاب ــوزه ت ح
امامــی،  مجیــد  ســید  برنامــه  ایــن  در   
ــز  ــور نی ــی کش ــگ عموم ــورای فرهن ــر ش دبی
ســخنرانی کــرد. وی گفــت: هــدف نظــام 
فرهنگــی کشــور ایــن اســت کــه بتوانــد ابتــکار 
عمــل در عرصــه ســبک زندگــی مــردم را 
ــد  ــه بای ــه نظــر می رســد ک ــرد و ب ــس گی بازپ
ــا  ــردم م ــی م ــرف فرهنگ ــا مص ــم ت کاری کنی

باشــد. درون زا  نرم افزارهــای  براســاس 
ــه  ــن برنام ــزارش، در ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــور  ــی کش ــگ عموم ــورای فرهن ــن ش همچنی
ــگاه آزاد  ــر، دانش ــنه مه ــک قرض الحس ــا بان ب
اســامی، ســازمان علمــی و فرهنگــی آســتان، 
ــزاری  ــاپ، خبرگ ــروه فن ــا، گ ــزاری ایرن خبرگ
تفاهم نامه هــای  هــای وب  هلدینــگ  و  برنــا 
ــرد.  ــا ک ــه امض ــورت جداگان ــه ص ــکاری ب هم

ــز  ــداد نی ــن روی ــیه ای ــت در حاش ــی اس گفتن
۱۱ شــرکت فنــاور و اســتارت آپ در محــل 
و  نــوآوری  صنــدوق  در  کــه  نمایشــگاهی 
ــوالت  ــه محص ــه ارائ ــد ب ــزار ش ــکوفایی برگ ش

فرهنگــی خــود پرداختنــد. 

دکتر بغدادی در رویداد تامین مالی فرهنگ بنیان اعام کرد:
حمایت صندوق نوآوری از توسعه نوآوری های فرهنگی در کشور
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معرفی خدمات صندوق نوآوری به شرکت های دانش بنیان استان لرستان 
نشست دو روزه معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان استان لرستان برگزار شد.

دکتر وحدت در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری یزد مطرح کرد؛
کارخانه نوآوری درخشان، حلقه مکمل زیست بوم نوآوری یزد

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
ــر  ــه دکت ــن جلس ــدای ای ــکوفایی، در ابت و ش
ــدوق  ــعه صن ــاون توس ــر، مع ــیاوش ملکی ف س
نــوآوری بــه ارائــه کلــی خدمــات ایــن صنــدوق 
ــه شــرکت های دانش بنیــان پرداخــت. محــور  ب
ایــن امکانــات دربــاره ارائــه تســهیات و کمــک 
بــه صــدور ضمانت نامــه از ســوی  بانک هــا 

ــود. ــان ب ــرکت های دانش بنی ــرای ش ب

و  نــوآوری  صنــدوق  توســعه  معــاون 
چهارگانــه  خدمــات  همچنیــن  شــکوفایی 
ایــن صنــدوق شــامل تســهیات، ضمانــت 
را  توانمندســازی  و  ســرمایه گذاری  نامــه، 
شــرکت های  نماینــدگان  و  مدیــران  بــرای 

برشــمرد. لرســتان  دانش بنیــان 
باعــوض  خدمــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــه  نــوآوری  صنــدوق  توانمندســازی 
شــرکت  های دانش بنیــان بــرای حضــور در 
گفــت  خارجــی  و  داخلــی  نمایشــگاه های 
ــازار  ــعه ب ــتای توس ــات در راس ــن خدم ــه ای ک
ــر  ــت و ه ــده اس ــی ش ــرکت ها طراح ــن ش ای
شــرکت دانش  بنیــان یارانــه مشــخصی دارد 
کــه می توانــد بــرای رفتــن بــه یــک نمایشــگاه 
بین المللــی آن را از صنــدوق نــوآوری دریافــت 

ــد. کن
صادراتــی  تــوان  افزایــش  بــه  کمــک 
دیگــری  بخــش  دانش بنیــان  شــرکت های 
اســت  نــوآوری  صنــدوق  حمایت هــای  از 
از آن ســخن گفــت.  کــه دکتــر ملکی فــر 
او همچنیــن بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد 
ــل  ــار قاب ــزان اعتب ــته می ــدوق توانس ــه صن ک
ــرکت های  ــه ش ــه ب ــن زمین ــی را در ای توجه

دهــد. اختصــاص  دانش بنیــان 

ظرفیــت  بــر  همچنیــن  ملکی فــر  دکتــر 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری کــه بــه 
ــک  ــتانی کم ــان اس ــاد دانش بنی ــعه اقتص توس
ــرکت های  ــرد: ش ــد ک ــاره و تاکی ــد اش می کنن
فنــاور چــون هنــوز دانش بنیــان نشــده اند 
خدمــات  از  نمی تواننــد  قانونــی  طــور  بــه 
ــوآوری و شــکوفایی بهره منــد شــود  صنــدوق  ن
امــا صنــدوق بــا حمایــت از صندوق هــای 
ــتقیم  ــت غیرمس ــاوری راه حمای ــش و فن پژوه
ــت.  ــرده اس ــوار ک ــاور را هم ــرکت های فن از ش
صنــدوق   یــک  دارای  اســتان  هــر  امــروز 

ــت.  ــاوری اس ــش و فن پژوه
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
پــس از ایــن بــه بررســی مزایــای انــواع خدمات 
و تســهیات ایــن صنــدوق پرداخــت و در 
ــرکت های  ــا ش ــه ب ــوی دو طرف ــک گفت وگ ی
ــک از  ــر ی ــه ه ــت ک ــن گف ــان از ای دانش بنی
تســهیات صنــدوق نــوآوری متناســب بــا کدام 
نیازهــای شــرکت های دانش  بنیــان خواهــد 

بــود.

در ادامــه ایــن نشســت نیــز فرهــاد نامــداری، 
ــا  سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری لرســتان ب
بیــان اینکــه تعــداد شــرکت های دانــش بنیــان 
ــر از ظرفیــت  ــاور موجــود در اســتان کمت و فن
و تــوان علمــی و فنــی لرســتان اســت، گفــت: 
ــاز  ــتان و نی ــی اس ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــه جهــش در حــوزه تولیــد و اشــتغال  مبــرم ب
در لرســتان انتظــار داریــم صنــدوق نــوآوری از 
ــی  ــارات خــود و همچنیــن اعتبارات محــل اعتب
کــه از محــل تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ســال 
۱۴۰۱ در اختیــار صنــدوق قــرار گرفتــه اســت 
ســهم مناســبی بــرای پیشــرفت ایــن اســتان در 

نظــر گیــرد.
ــز در  ــروز نی ــت ام ــن نشس ــت ای ــی اس گفتن
ــه  ــاوری لرســتان ادام ــم و فن ــارک عل محــل پ
دارد و طــی آن مشــاوره های الزم در خصــوص 
صنــدوق  خدمــات  از  بهره منــدی  نحــوه 
ــش  ــرکت های دان ــه ش ــکوفایی ب ــوآوری و ش ن

ــد. ــد ش ــه خواه ــاور ارائ ــان و فن بنی

ــل  ــه مکم ــان، حلق ــوآوری درخش ــه ن کارخان
زیســت بوم نــوآوری یــزد

شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس 
کارخانــه نــوآوری درخشــان یــزد را حلقــه 
ــتان  ــن اس ــوآوری در ای ــت بوم ن ــل زیس مکم
ــش  ــه نق ــن کارخان ــت: ای ــرد و گف ــوان ک عن
مهمــی در توســعه زیســت بوم نــوآوری در یــزد 

ــرد. ــد ک ــا خواه ایف
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، صبــح امــروز سه شــنبه ۲۵ مــرداد 
مــاه ۱۴۰۱ فــاز اول احــداث کارخانــه نــوآوری 
درخشــان یــزد بــا حمایــت ۱۰ میلیــارد تومانی 

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی افتتــاح شــد.
ــی وحــدت رییــس  ــن مراســم دکتــر عل در ای
ــورنا  ــر س ــکوفایی، دکت ــوآوری و ش ــدوق ن صن
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رییــس  
ــتانی  ــات اس ــر مقام ــتاندار و دیگ ــور، اس جمه

ــتند. ــور داش ــزد حض ی

ــدت،  ــی وح ــر عل ــداد دکت ــن روی ــاز ای در آغ
ــوآوری و شــکوفایی ضمــن  ــدوق ن ــس صن ریی
تقدیــر از تاش هــای معــاون علمــی و فنــاوری 
ــتاری  ــر س ــد از دکت ــت: بای ــور گف رییس جمه
کــه  می بینیــم  اگــر  امــروز  کنــم.  تشــکر 
ــه  ــش رفت ــی پی ــا جای ــان ت ــوم دانش بنی مفه
ــای  ــردم ج ــره م ــای روزم ــه در گفت وگوه ک
ــه آن مزیــن  ــام ســال ب ــاز کــرده و ن خــود را ب
ــان  ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــه توس ــده و دغدغ ش
در ســطوح مختلــف کشــور پررنــگ شــده، 
کــه  اســت  بســیاری  تاش  هــای  حاصــل 
ایشــان در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

ــاندند. ــر نش ــه ثم ــوری ب جمه
وی افــزود: مفهــوم کارخانــه نــوآوری از وقتــی 
ــوآوری  ــه ن ــه کارخان ــاد ک ــا افت ــور ج در کش
ــت از  ــور وق آزادی تاســیس شــد و رییس جمه
ــت  ــد کــرد. از آن زمــان تــاش معاون آن بازدی
کارخانه هــای  توســعه  فنــاوری،  و  علمــی 
اســت.  بــوده  کشــور  سراســر  در  نــوآوری 

ــه  ــوآوری در کارخان ــه ن ــیس کارخان ــاز تاس آغ

متروکــه ریســندگی درخشــان نیــز بــر اســاس 
ــت. ــا اس ــن مبن همی

ــوآوری و شــکوفایی تاکیــد  رییــس صنــدوق ن
ــیاری از  ــاخصه های بس ــزد ش ــتان ی ــرد: اس ک
تــا ظرفیت هــای  کارآمــد  انســانی  نیــروی 
دیگــر دارد. یــزد اگرچــه در ایــن  ســال ها 
دچــار توســعه نامتــوازن بــوده اســت امــا 
تاســیس کارخانــه نــوآوری درخشــان می توانــد 
ــه دغدغه هــای  ــرای توجــه ب شــروع مســیری ب

ــد. ــتان باش ــی اس صنعت

وحــدت در پایــان خاطرنشــان کــرد: مجموعــه 
زیســت بوم نــوآوری یــزد، از پــارک علــم و 
ــدوق پژوهــش  ــا صن ــزد ت ــاوری دانشــگاه ی فن
و فنــاوری اســتان، مجموعــه ای کامــل و خــوب 
ــز در  ــان نی ــوآوری درخش ــه ن ــت و کارخان اس
تکمیــل ایــن چرخــه نقــش مهمــی ایفــا 

ــرد.  ــد ک خواه
گفتنــی اســت، پیشــتر عملیــات اجرایــی 
ســال  آبــان   ۲۰ یــزد  نــوآوری  کارخانــه 
گذشــته بــه دســتور رئیــس جمهــور وقــت بــه 
ــه  ــو کنفرانســی در محــل کارخان صــورت ویدئ
قدیمــی نخ ریســی درخشــان یــزد توســط 
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت 

ــد. ــاز ش ــوری آغ جمه
قــرار اســت کارخانــه نــوآوری اســتان یــزد در 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــه مســاحت ۱۷ ه عرصــه ای ب
ــر  ــزار مت ــار ه ــه و چه ــوله س ــب دو س در قال
ــه متروکــه نخ ریســی  مربعــی در محــل کارخان

ــدازی شــود. درخشــان راه ان

ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
ــزار  ــت ه ــت هف ــکوفایی از حمای ــوآوری و ش ن
دانــش   شــرکت های  از  تومانــی  میلیــارد 
ــرد:  ــام ک ــر داد و اع ــرق خب ــت ب ــان صنع بنی
ــت  ــد درخواس ــی می توانن ــرکت های متقاض ش
ــوآوری  ــدوق ن ــزال صن ــامانه غ ــود را در س خ
ثبــت کــرده و یــا بــه صنــدوق پژوهــش و 
فنــاوری صنعــت بــرق و انــرژی مراجعــه کننــد.

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
نــوآوری و شــکوفایی، دکتــر روح اهلل ذوالفقــاری 
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: در راســتای 
و  بنیــان  دانــش   »تولیــد؛  شــعار  تحقــق 
برنامــه   ،۱۴۰۱ ســال  در  اشــتغال آفرین« 

ــرکت  ــرو و ش ــت وزارت نی ــا حمای ــژه ای ب وی
توانیــر بــرای کمــک به تولیــد محصــوالت )کاال 
و خدمــت( دانــش  بنیــان شــرکت های صنعــت 
ــاح  ــوزه اص ــال در ح ــرکت های فع ــرق و ش ب
ــت. ــده اس ــده ش ــدارک دی ــرف ت ــوی مص الگ

ــت  ــغ هف ــاس، مبل ــن اس ــر همی ــزود: ب وی اف
هــزار میلیــارد ریــال منابــع توســط وزارت 
ــای  ــور اعط ــه منظ ــر ب ــرکت توانی ــرو و ش نی
تســهیات بــه شــرکت های دانــش  بنیــان 
ــوآوری و  ــدوق ن ــار صن ــرق در اختی ــت ب صنع
شــکوفایی قــرار گرفتــه اســت و ایــن صنــدوق 
پنــج ســرفصل  در  را  برنامه هــای حمایتــی 
»تکمیــل و ارتقــاء محصــوالت دانــش بنیــان«، 
»توســعه زیرســاخت های تولیــد محصــوالت 
ــردش  ــن ســرمایه در گ ــان«، »تامی ــش بنی دان
مــورد نیــاز تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان«، 
»تحریــک تقاضــا و توســعه بــازار محصــوالت« 
ــز  ــتابدهی و مراک ــای ش ــعه فعالیت ه و »توس

ــت. ــده اس ــدارک دی ــوآوری« ت ن

ــت  ــا حمای ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــاری ب ذوالفق
از شــرکت های دانــش  بنیــان، زمینــه ورود 
ــور  ــرق کش ــت ب ــه صنع ــن ب ــای نوی فناوری ه
تســهیل خواهــد شــد، گفــت: می تــوان انتظــار 
ــر تامیــن نیــاز عملیاتــی ایــن  داشــت عــاوه ب
صنعــت بــا محصــوالت دانــش  بنیــان داخلــی و 
ــادرات  ــه ص ــروج ارز، در زمین ــگیری از خ پیش
ــن  ــا ای ــط ب ــان مرتب ــش  بنی ــوالت دان محص
حــوزه نیــز شــاهد توســعه چشــمگیری باشــیم. 
ــن در  ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــن اس همچنی
بخش هــای مختلــف صنعــت بــرق، اعــم از 
ــتم های  ــع، سیس ــبکه توزی ــد، ش ــش تولی بخ
نظارتــی، هوشمندســازی و... می توانــد موجــب 
ارتقــاء راندمــان و بهــره وری شــده و مشــکات 

ــاند.  ــل برس ــه حداق ــت را ب ــن صنع ای
ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
ــوآوری و شــکوفایی همچنیــن ضمــن تقدیــر  ن
ــتای  ــر در راس ــرکت توانی ــرو و ش از وزارت نی

تخصیــص ایــن منابــع بــه شــرکت های دانــش  
بنیــان، ابــراز امیــدواری کــرد کــه ســایر نهادهــا 
برنامه هــای  نیــز  اجرایــی  دســتگاه های  و 
شــرکت های  از  حمایــت  در  را  مشــابهی 
دانــش بنیــان و فنــاور طراحــی و اجــرا کــرده 
ــی  ــداف اقتصــاد مقاومت ــق اه ــات تحق و موجب
ــهیل  ــان را تس ــش  بنی ــاد دان ــعه اقتص و توس

ــد.  کنن
ــه  ــرد ک ــان ک ــان خاطرنش ــاری در پای ذوالفق
از  پــس  می تواننــد  متقاضــی  شــرکت های 
ــهیات  ــن تس ــت ای ــای دریاف ــه راهنم مطالع
ــه  ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــایت صن در س
تعییــن  و    /https://www.inif.irنشــانی
ــاز خــود، درخواســت  ــا نی ــت متناســب ب خدم
خــود را بــا مراجعــه بــه ســامانه غــزال صنــدوق 
https://ghazal.inif. ــانی ــه نش ــوآوری ب ن

ــدوق پژوهــش و  ــه صن ــه ب ــا مراجع ــا ب ir/ و ی
ــد. ــت کنن ــرژی ثب ــرق و ان ــت ب ــاوری صنع فن

معاون تسهیات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی اعام کرد:
اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال منابع برای اعطای تسهیات به شرکت های دانش  بنیان صنعت برق
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مراکز دااگشنهی 

مراکز دانشگاهی 

آنچه خواهید خواند: 
-دانشــگاه هــای شــهید رجائی 
ورود  راه  تنهــا  فرهنگیــان؛  و 
ــا  ــه و تنه ــه مدرس ــن ب معلمی
مرجــع تشــخیص صاحیــت 

ــی معلم
ــی،  ــهید رجائ ــگاه ش - دانش
یــک دانشــگاه ویــژه و متفــاوت 
ــژه ای  ــت وی ــه ماموری ــت ک اس
ــی و  ــت دبیرفن دارد و آن »تربی

ــت. ــه ای« اس حرف
ــگاه ها  ــان دانش ــاط می -  ارتب
ــاوری  ــم و فن ــای عل و پارک ه

ــود ــت ش تقوی
ــاوری  -  نخســتین پردیــس فن
ــتان  ــامت در اس ــوآوری س و ن
ــود ــی ش ــدازی م ــمنان راه ان س
ســازی  توانمنــد  طــرح   -
ــی ،  ــال فرهنگ ــجویان فع دانش
سیاســی دانشــگاه های اســتان 

ــد ــرا ش ــمنان اج س
نامــه  تفاهــم  امضــای   -
دانشــگاه  علمــی  همــکاری 
سیســتان و بلوچســتان  بــا 

ایتالیــا ســالنتو  دانشــگاه 

وزیر آموزش و پرورش در آیین اختتامیه دوره های شیوه های نوین مدیریت در آموزش و پرورش: 
دانشگاه های شهید رجائی و فرهنگیان؛ تنها راه ورود معلمین به مدرسه و تنها مرجع تشخیص صاحیت معلمی 

آییــن اختتامیــه دوره شــیوه هــای نویــن 
ــور  ــا حض ــرورش ب ــوزش و پ ــت در آم مدیری
وزارت  عالــی  مقــام  نــوری،  دکتــر  آقــای 
آمــوزش و پــرورش در ســالن شــهید طهرانــی 
ــی  ــر شــهید رجائ ــت دبی ــدم دانشــگاه تربی مق
برگــزار شــد. در ایــن مراســم کــه در روز 
ــر  ــد، دکت ــزار ش ــهریورماه برگ ــنبه ۲۱ ش دوش
مهــدی نــژاد، سرپرســت دانشــگاه، ضمــن خیــر 
مقــدم بــه عنــوان ســخنران نخســت، مباحثــی 
را در خصــوص لــزوم توجــه بــه آمــوزش هــای 
مهارتــی و توجــه بــه خروجــی هــای هنرســتان 
هــای کشــور ارائــه نمودنــد. همچنیــن مهندس 
کاظمــی، معــاون آمــوزش متوســطه وزارت 
ــا توصیــف اینکــه تجلــی  آمــوزش و پــرورش ب
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش بایــد 
مدرســه باشــد، افــزود: مــا زمانــی موفــق عمــل 
ــند تحــول  ــتای س ــه در راس ــرد ک ــم ک خواهی
مدیــران  نماینــده  برداریــم. همچنیــن  گام 
شــرکت کننــده در ایــن دوره نیــز ضمــن تقدیر 
از معاونــت آمــوزش متوســطه و مســئولین 
ــدگاه  ــان دی ــه بی ــی، ب ــهید رجائ ــگاه ش دانش
هــای خــود و ســایر مدیــران بــه نمایندگــی از 
ــن دوره را در  ــزاری ای ــت و برگ ــان پرداخ ایش
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــی ب ــهید رجائ ــگاه ش دانش
دوره در طــول فعالیــت هــای خــود برشــمرد.

ــر آمــوزش  در بخــش دیگــری از مراســم، وزی
ــد و  ــخنرانی پرداختن ــراد س ــه ای ــرورش ب و پ
ضمــن تقدیــر از ریاســت دانشــگاه بــه واســطه 
مفیــد،  و  ارزشــمند  دوره  ایــن  برگــزاری 
ایشــان را اســتادی بنــام و صاحــب ســبک 
ــان  ــران و جه ــطح ای ــده در س ــناخته ش و ش
توصیــف نمودنــد و بــا اشــاره بــه جایــگاه 
ــال  ــد: در ح ــی، افزودن ــهید رجائ ــگاه ش دانش
حاضــر بیــش از ۸۰ درصــد دانــش آموختــگان 
هنرســتان هــای مــا شــاغل هســتند کــه ایــن 
موضــوع در بحــث ناخالــص ملــی اثرگــذار 
اســت. ایشــان شــهید حســن طهرانــی مقــدم را 
یکــی از مفاخــر دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید 
رجائــی ذکــر کردنــد کــه بــه نیروهایــش 

ــود و  ــدان ب ــی داد و همیشــه در می ــار م اختی
در میــدان نیــز بــه فیــض شــهادت نایــل شــد.

آقــای دکتــر نــوری قشــر معلــم را مــورد 
اعتمادتریــن قشــر جامعــه دانســت و بــا اشــاره 
ــد:  ــری افزودن ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه بیان ب
ــان  ــی و فرهنگی ــهید رجائ ــای ش ــگاه ه دانش
بایــد تنهــا راه ورود معلمیــن بــه مدرســه 
باشــند. وی بــر اجــرای کلیــه دوره هــای 
ضمــن خدمــت و توانمندســازی معلمیــن و 
ــرد و  ــد ک ــگاه تاکی ــن دو دانش ــران در ای مدی
ــان  ــی و فرهنگی ــهید رجائ ــای ش ــگاه ه دانش
ــی  ــت معلم ــخیص صاحی ــع تش ــا مرج را تنه
ــاط  ــرورش ارتب ــوزش و پ ــر آم ــتند. وزی دانس
بیــن مدرســه و دانشــگاه را بســیار حیاتــی 
گســترش  لــزوم  بــر  و  نمودنــد  توصیــف 
هنرســتان های جــوار تاکیــد کردنــد. همچنین 
در بخــش دیگــری از ســخنان ایشــان، وجــود 
ــگاه  ــی در دانش ــات تکمیل ــای تحصی دوره ه
هــای شــهید رجائــی و فرهنگیــان مــورد تاییــد 
ــد:  ــاس افزودن ــن اس ــر همی ــت و ب ــرار گرف ق
حتــی حاضــر هســتیم بــرای ارتقــای وضعیــت 
شــغلی معلمیــن روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه 
ــات  ــای تحصی ــا دوره ه ــگاه ه ــن دانش در ای
ــوری  ــر ن ــای دکت ــود. آق ــزار ش ــی برگ تکمیل
ــد  ــف نمودن ــن توصی ــش رو را روش ــیر پی مس
و افزودنــد: در موضــوع المپیادهــای علمــی 
ــم  ــیده ای ــه اوج رس ــون ب ــوزی اکن ــش آم دان
طــوری کــه در ســال جــاری در ســطح جهانــی 
ــه  ــه نســبت ب ــم ک ــته ای ــا داش ــدال ط ۲۰ م
ــوده اســت. ســال هــای قبــل بســیار خــوب ب

ــن  ــای نوی ــر اســت دوره شــیوه ه ــایان ذک ش
مدیریــت در آمــوزش و پــرورش صبــح روز 
ــا ســخنرانی  جمعــه ۱۸ شــهریور مــاه ۱۴۰۱ ب
سرپرســت دانشــگاه، آغــاز بــه کار کــرد. دکتــر 
جمــال الدیــن مهــدی نــژاد در بخشــی از 

ســخنان خــود در آییــن افتتاحیــه ایــن رویــداد 
ــه تاریخچــه دانشــگاه  ــا اشــاره ب مهــم ملــی، ب
و ســهم عمــده آن در تربیــت نیــروی انســانی 
ــه  ــی و حرف ــد در حــوزه فن متخصــص و متعه
ای، یــاد و خاطــره شــهدای هشــت ســال دفــاع 
ــگاه را  ــهدای دانش ــوص ش ــه خص ــدس و ب مق
گرامــی داشــت و از شــهید طهرانــی مقــدم بــه 
ــگاه  ــگان دانش ــش آموخت ــی از دان ــوان یک عن
ــان را  ــور ایش ــرد و حض ــام ب ــی ن ــهید رجائ ش
ــر  ــا تاکیــد ب ــه مباهــات دانســت. ایشــان ب مای
نقــش مدیریــت شایســته در موفــق بــودن 
حــوزه تعلیــم و تربیــت، ارتبــاط بیــن مدیــران 
ــوزش و  ــطه وزارت آم ــوزش متوس ــت آم معاون

پــرورش و مدیــران ادارات کل آموزش و پرورش 
اســتان هــا بــا بدنــه مدیریتــی دانشــگاه شــهید 
ــد. ــف نمودن ــد توصی ــم و کارآم ــی را مه رجائ

رئیــس دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجائــی 
برگــزاری دوره هــای ضمــن خدمــت و بــه 
خصــوص دوره شــیوه هــای نویــن مدیریــت در 
آمــوزش و پرورش را یکی از روش های مناســب 
بــرای بــه روز شــدن دانــش اســاتید و مدیــران 
بیــان کردنــد و افزودنــد: اجــرای ســند تحــول 
ــن  ــه چنی ــا ارائ ــرورش ب ــن آمــوزش و پ بنیادی
دوره هایــی بیشــتر مــی توانــد محقــق شــود.
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دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در جمع شورای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی:
دانشگاه شهید رجائی، یک دانشگاه ویژه و متفاوت است که ماموریت ویژه ای دارد و آن »تربیت دبیرفنی و حرفه ای« است.

امانــی طهرانــی دبیــرکل  دکتــر محمــود 
ــع  ــرورش در جم ــوزش و پ ــی آم ــورای عال ش
شــورای دانشــگاه شــهید رجائــی اظهــار کــرد: 
دانشــگاه شــهید رجائــی یکــی از دانشــگاه های 
آبرومنــد، پــر افتخــار و نقطــه امیــد آمــوزش و 
پــرورش اســت در هر عرصــه ای که وارد شــده، 
ــوش  ــوده و خ ــران رب ــبقت را از دیگ ــوی س گ
درخشــیده اســت، اســتادان ایــن دانشــگاه هــم 
از زمــره اســاتید برجســته، کارآمــد و تاثیرگــذار 
رشــته خــود و فــارغ التحصیــان آن، ارزشــمند 
و از ســرمایه هــای کشــور هســتند. وی افــزود: 
ــر افتخــار یعنــی اینکــه سرچشــمه  دانشــگاه پ
ــا و مســائل خــود  حــل بســیاری از ســئوال ه
را مــی تــوان در چنیــن جاهایــی جســت 
و جــو کــرد. ایــن تــاش علمــی بــوده و 
اســت. شــده  افتخارآفرینــی  ایــن  باعــث 

ــهید  ــگاه ش ــت دانش ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــژه و  ــگاه وی ــک دانش ــن ی ــزود: ای ــی اف رجای
ــژه ای دارد  ــت وی ــه ماموری ــت ک ــاوت اس متف
ــت.  ــه ای« اس ــی و حرف ــت دبیرفن و آن »تربی
کــه  داریــم  نیــاز  سیســتمی  نــگاه  یــک 
ــی  ــور بررس ــگاه را در کش ــن دانش ــت ای وضعی
ــه  ــی و حرف ــای فن ــوزش ه ــه آم ــم. عرص کنی
ای کشــور عرصــه فــوق العــاده مهمــی اســت.

امانــی طهرانــی بــا اشــاره بــه کنشــگران 
ای  و حرفــه  فنــی  آمــوزش هــای  عرصــه 

ــتمی،  ــگاه سیس ــا ن ــت: ب ــار داش ــور اظه کش
ــور  ــه ای کش ــی و حرف ــه فن ــگران عرص کنش
چــه کســانی هســتند. دبیــرکل شــورای عالــی 
آمــوزش و پــرورش ابــراز داشــت: یکــی از 
بازیگــران مهــم ایــن عرصــه، ســازمان پژوهــش 
و برنامــه ریــزی آموزشــی اســت. بخــش برنامــه 
ــی و  ــای درســی فن ــاب ه ــف کت ــزی و تالی ری
ــتقل  ــال ۱۳۸۰ مس ــل از س ــا قب ــه ای ت حرف
ــان  ــود. زم ــطه ب ــوزش متوس ــی از آم و بخش
ــن بخــش  ــدان ای ــه من مرحــوم مهنــدس عاق
کــرد. منتقــل  پژوهــش  ســازمان  بــه  را 

ــگر   ــن کنش ــه ای ــت: وظیف ــه گف وی در ادام
محتــوای  طراحــی  کار  کــه  اســت  ایــن 
آموزشــی رشــته هــای فنــی و حرفــه ای و 
ــا  ــنجی ت ــاز س ــی را از نی ــای درس ــه ه برنام
تولیــد محتــوای آموزشــی بــه ســامان برســاند. 
ــگر دوم  ــت: کنش ــار داش ــی اظه ــی طهران امان
معاونــت آمــوزش متوســطه و بــه طــور خــاص 
دفتــر آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای و 
ــازماندهی  ــت س ــن معاون ــت. ای ــش اس کاردان
ــده دارد  ــور را برعه ــای کش ــتان ه کل هنرس
و ایــن ســازماندهی بــه معنــای مدیریــت، 
ــیابی  ــرا و ارزش ــزی، اج ــه ری ــناخت، برنام ش
گیــرد. مــی  بــر  در  را  اینهــا  همــه  کــه 

ــهید  ــگاه ش ــوم دانش ــگر س ــزود: کنش وی اف
رجایــی اســت ایــن دانشــگاه در ماموریــت 

خــود تامیــن منابــع انســانی مــورد نیــاز بــرای 
نظــام آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای کشــور 
را بــر عهــده دارد. دبیــرکل شــورای عالــی 
آمــوزش و پــرورش ابــراز داشــت: نظــام آموزش 
هــای  فنــی و حرفــه ای طبیعتــاً نیــاز بــه عــده 
ــی  ــا جای ــتادکار دارد و تنه ــوز و اس ای هنرآم
ــری و ســاماندهی  ــن مســئولیت را راهب ــه ای ک
مــی کنــد دانشــگاه تربیــت دبیــر فنــی شــهید 
رجایــی اســت. از ایــن جهــت اســت کــه ایــن 
دانشــگاه، یــک دانشــگاه ویــژه و منحصربــه فرد 
ــا ایــن مشــخصات  اســت و دانشــگاه دیگــری ب
نداریــم. ای  حرفــه  و  فنــی  عرصــه  در 

ســازمان  چهــارم  کنشــگر  داد:  ادامــه  وی 
ای کشــور  و حرفــه  فنــی  هــای  آمــوزش 

ــه در  ــت ک ــی اس ــازمان مهم ــن س ــت، ای اس
ــه  ــن عرص ــت ای ــرار اس ــی ق ــیم کار مل تقس
ــور را  ــازارکار کش ــاز ب ــد و نی ــترش ده را گس
ــازد. ــرآورده س ــفاف ب ــن و ش ــوی روش ــا الگ ب

ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــورای عال ــرکل ش دبی
ــای  ــال ه ــوق س ــگران ف ــرد: کنش ــه ک اضاف

طوالنــی اســت کــه در عرصــه آمــوزش و 
پــرورش کشــور حضــور فعــال دارنــد، امــا 
ــر وارد  ــد دیگ ــگر جدی ــک کنش ــم ی ــراً ه اخی
ایــن عرصــه شــده و آن شــورای عالــی فنــی و 
حرفــه ای کشــور اســت ایــن شــورا بــه نوعــی 
ــی و هماهنگــی  ــرای هــم افزای ــی ب ــک فضای ی
نقــش  توانــد  مــی  یعنــی  اســت؛  بیشــتر 
ــرد. ــه بپذی ــن عرص ــددی را در ای ــای متع ه

ــن  ــار ای ــرد: در کن ــه ک ــی اضاف ــی طهران امان
و  کنــاری  کنشــگران  اصلــی،  عضــو  پنــج 
حمایتــی وجــود دارنــد کــه مــی تــوان در ایــن 
ــه آنهــا توجــه کــرد. یکــی  نظــام سیســتمی ب
ــوزش و  ــی آم ــورای عال ــگران ش ــن کنش از ای
ــی در دوره  ــر تحصیل ــرورش اســت، چــون ه پ

آمــوزش عمومــی تــا پایــان دوره آمــوزش 
شــود،  مــی  انجــام  کشــور  در  متوســطه 
ــات،  ــررات، مصوب ــن، مق ــون؛ قوانی ــق قان طب
ــده  ــر عه ــا، ب ــر آنه ــارت ب ــتگذاری و نظ سیاس
شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش اســت.

پیام سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی؛
به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید

باسمه تعالی
طلیعــه ســال تحصیلی جدیــد با اربعین ســاالر 
و ســرور شــهیدان حضــرت ابــا عبداهلل الحســین 
)ع( همزمــان شــده اســت. بــا تــوکل بــه درگاه 
ــه ســیره همــه  ــا تاســی ب ــال و ب ــد متع خداون
شــهیدان، بــه اســتقبال ســال تحصیلــی جدیــد 
مــی رویــم؛ ســالی کــه در آن، ســایه کرونــا تــا 
ــر شــده اســت کــه خــود  حــدودی کمرنــگ ت
ــز  ــجویان عزی ــتر دانش ــدار بیش ــش دی نویدبخ
از نزدیــک اســت. در طــی دوره هــای مختلــف 
آمــوزش غیرحضــوری و آمــوزش تلفیقــی در دو 
ســال اخیــر، شــاهد فعالیــت هــای جهادگونــه 
اســتادان و پرســنل محتــرم دانشــگاه بودیــم و 
ــور  ــاهد حض ــر ش ــاه مه ــتانه م ــون در آس اکن
پرشــور اســتادان، دانشــجویان و یــاوران علمــی 

محتــرم خواهیــم بــود.
ــه  ــت ب ــا عنای ــال، ب ــد متع ــاری خداون ــه ی ب
زحماتــی کــه خانواده بــزرگ دانشــگاه در حوزه 
هــای مختلــف در ســالیان گذشــته کشــیده اند، 
اکنــون شــاهد جایــگاه رفیــع دانشــگاه تربیــت 
دبیــر شــهید رجائــی بیــش از هــر زمــان 
دیگــری هســتیم، امــا بــی شــک هرگــز بــه آن 
راضــی نخواهیــم بــود و جایــگاه ایــن دانشــگاه 

راهبــردی، ماموریت گــرا و منحصــر بــه فــرد را 
کــه همــواره مــورد مهــر و محبــت مقــام معظم 
رهبــری )مدظلــه العالــی( و مقــام هــای ارشــد 
ــیار  ــت، بس ــده اس ــع ش ــان واق ــور عزیزم کش
ــم و  ــی متصوری ــگاه کنون ــر از جای ــی ت متعال
ــا اســتفاده از پتانســیل  ــم کــه ب ــن باوری ــر ای ب
هــای موجــود، در آینــده شــاهد رشــد و تعالــی 
ــی،  ــای آموزش ــه ه ــه عرص ــتر آن در هم بیش

ــود. ــم ب فرهنگــی و پژوهشــی خواهی
بــر ایــن باوریــم کــه جایــگاه دانشــگاهی کــه 
مزیــن بــه نــام بــزرگ شــهید رجائــی اســت و 
از افتخــارات آن تحصیــل پــدر موشــکی ایــران، 
ــت،  ــدم در آن اس ــی مق ــن طهران ــهید حس ش
بایــد بســیار فراتــر از آن چیزی باشــد کــه امروز 
در آن هســتیم. بی شــک تصمیمــات و مصوبات 
راهبــردی در طــی دو مــاه گذشــته دانشــگاه و 
ــت  ــتای ماموری ــدد در راس ــذاری مج ــل گ ری
ــناد  ــه اس ــتفاده از کلی ــا اس ــر دانشــگاه ب خطی
باالدســتی بــه خصــوص ســند تحــول بنیادیــن 
ــاعدت  ــک و مس ــا کم ــرورش، ب ــوزش و پ آم
همــه ارکان دانشــگاه، راه را بــرای رســیدن بــه 
ــالی  ــود. در س ــد نم ــر خواه ــه اوج هموارت نقط
کــه مزیــن بــه نــام »تولیــد؛ دانش   بنیــان، 
اشــتغال   آفرین« اســت، دانشــگاه تربیــت دبیــر 

شــهید رجائــی قصــد آن دارد تــا بــا راه انــدازی 
ــه هــای خــاق و مشــارکت  مراکــز رشــد، خان
دانــش بنیــان، ضمــن اینکــه در دانــش آموخته 
ــی  ــن دانشــجومعلمان حــوزه فن نمــودن بهتری
ــارد،  ــت گم ــی هم ــتغال زای ــه ای و اش و حرف
در تحقــق شــعار ســال و تولیــد دانــش بنیــان 
ســهم خــود را شایســته و بایســته ایفــا نمایــد 
و حرکتــی شــتابان در مســیر پیشــرفت هــای 
علمــی و شــکوفائی اندیشــه و ایمــان رقــم زنــد 
.احیــای جشــنواره جــوان خوارزمــی، تاســیس 
ــد  ــش و رص ــگان و پای ــش آموخت ــن دان انجم
ــزاری دوره  ــگاه و برگ ــگان دانش ــش آموخت دان
هــای ضمــن خدمــت بــر اســاس بازخوردهــای 
آن، راه انــدازی هنرســتان هــای جــوار، اجــرای 
ــته  ــعه رش ــی، توس ــای کان پژوهش ــرح ه ط

هــای مــورد نیــاز وزارت متبــوع و ایجــاد 
پردیــس هــای دانشــگاهی متناظــر بــه توســعه 
ایــن رشــته هــا )از جملــه در حوزه کشــاورزی(، 
تقویــت هــرم هیــات علمــی، برگــزاری دوره هــا 
ــانی وزارت  ــع انس ــازی مناب ــور بهس ــه منظ ب
ــند  ــه و س ــاس نام ــری در اس ــوع و بازنگ متب
راهبــردی دانشــگاه، از جملــه مــواردی هســتند 
کــه در اولویــت کاری مدیریــت ایــن دانشــگاه 

ــرار دارد. ق
در خاتمــه فــرا رســیدن ســال تحصیلــی 
ــه  ــش را ب ــم و دان ــار عل ــروع به ــد و ش جدی
ــاوران علمــی و دانشــجویان  ــه اســتادان، ی هم
نــوورود  دانشــجویان  خصــوص  بــه  عزیــز 
ــی را  ــهید رجائ ــر ش ــت دبی ــگاه تربی ــه دانش ب
صمیمانــه تبریــک عــرض مــی نمایــم و توفیــق 
روزافزونشــان را درتمامــی عرصــه هــا در ســایه 
ــی عصــر )عــج( از درگاه  توجهــات حضــرت ول

ــتارم . ــال خواس ــد متع خداون

جمال الدین مهدی نژاد
سرپرست دانشگاه
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دکتر خیرالدین در در جلسه روسای دانشگاه های سیستان و بلوچستان و 
پارک علم و فناوری استان:

ارتباط میان دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری تقویت شود
علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
گفــت: تعامــل جــدی و بیــش از پیــش میــان 
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و  دانشــگاه ها 
ــت  ــد تقوی ــه بای ــت ک ــوده ای اس ــه مفق حلق

ــود ش
بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان، دکتــر علــی خیرالدین در جلســه 

روســای دانشــگاه های سیســتان و بلوچســتان و 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان اظهــار داشــت: 
تقویــت تعامــل میــان دانشــگاه ها و پارک هــای 
ــه بهبــود وضعیــت  ــد ب علــم و فنــاوری می توان
ــی داشــته باشــد  ــز اهمیت موجــود کمــک حائ
ــن  ــق ای ــز در تحق ــا نی ــران پارک ه ــه مدی ک

ــد. مهــم نقــش بســزایی دارن
 وی بــا اشــاره بــه اهمیــت فعــال شــدن 
نــوآور  فنــاور،  واحدهــای  رشــد  مراکــز 
بــوم  زیســت  در  کارآفرینــی  مراکــز  و 
ــوم  ــزود: در وزارت عل ــتان اف ــگاه های اس دانش
انجــام  ایــن خصــوص  برنامه ریزی هایــی در 
شــده و مــا نیــز بــا تمــام تــوان در کنــار 
مجموعه هــا هســتیم امــا ضــرورت دارد تــا 
همــه دانشــگاه ها ابتــدا نســبت بــه ایجــاد 
ــته  ــام داش ــوآوری اهتم ــی و ن ــز کارآفرین مرک
ــات  ــات و اطاع ــه اقدام ــپس هم ــند و س باش
ــد. ــاده ســازی کنن الزم را در ســامانه صــدف پی

بــه گفتــه دکتــر خیرالدیــن، یکــی دیگــر 
از نیازهــای امــروز جامعــه ارتبــاط بخــش 
خصوصــی بــا پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــاد  ــول ایج ــوم ق ــا در وزارت عل ــه م ــت ک اس
ــم و  ــوآوری را داده ای ــاوری و ن ــای فن دهکده ه
ــال  ــور فع ــطح کش ــورد آن در س ــون ۵ م تاکن
ــتان  ــتان و بلوچس ــم در سیس ــده و امیداری ش
نیــز بــه زودی شــاهد راه انــدازی پردیــس 

ــیم. ــاوری باش ــم و فن ــی عل خصوص

بازدید معاون فناوری وزیر علوم از پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتــر علــی خیرالدیــن، معــاون فنــاوری 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، در روز 
ــت  ــه فعالی ــاز ب ــل آغ ۷ شــهریورماه از مراح
پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه سیســتان و 

ــرد ــد ک ــتان بازدی بلوچس
ــی  ــر عل ــی، دکت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خیرالدیــن، معــاون فنــاوری وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، در روز ۷ شــهریورماه 
ــم  ــس عل ــت پردی ــه فعالی ــاز ب ــل آغ از مراح
و فنــاوری دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 

بازدیــد کــرد. دکتــر غامرضــا رضایــی رئیــس 
علــی  دکتــر  بازدیــد  در  امــروز  دانشــگاه 
علــوم،  وزیــر  فنــاوری  معــاون  خیرالدیــن 
و  علــم  پردیــس  از  فنــاوری  و  تحقیقــات 
ــه  ــاوری دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ب فن
تشــریح عملکــرد ایــن پردیــس پرداخــت.

بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه  رئیــس 
ــاوری  ــوزه فن ــعه ح ــه توس ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــز  ــره مرک ــل زنجی ــوآوری دانشــگاه و تکمی و ن
ــز رشــد در  ــوآوری و مرک ــز ن ــی، مرک کارآفرین

ــه  ــا توج ــتان و ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
بــه درنظــر گرفتــن زیرســاخت های توســعه ای، 

اقــدام بــه راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری 
ــت. ــرده اس ــگاه ک در دانش

در  توســعه ای  ســاختمان   ۸ گفــت:  وی 
محــدوده کنونــی دانشــگاه و ۲۰ هکتــار در 
فــاز اول در اراضــی متعلــق بــه دانشــگاه و ۵۰ 
هکتــار در فــاز دوم بــرای توســعه پردیــس علــم 
و فنــاوری دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در 
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه موجــب توســعه 

ــد. ــد ش ــان خواه ــش بنی ــاد دان اقتص

برگزاری دومین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی به میزبانی موسسه آموزش عالی زند شیراز
دومیــن همایــش ملــی رویکردهــای نویــن در 
ــان انگلیســی  آمــوزش، ادبیــات و مترجمــی زب
ــد  ــی زن ــوزش عال ــه آم ــی موسس ــه میزبان ب
شــیراز و بــا مشــارکت دانشــگاه شــیراز در 
ــش  ــد. بخ ــزار ش ــهریورماه برگ ــخ ۱۶ ش تاری
ــد  ــی زن ــان انگلیســی موسســه آمــوزش عال زب
ــن دوره از  ــزاری اولی ــی برگ ــه متول ــیراز ک ش
ایــن رویــداد در اردیبهشــت ســال ۱۴۰۰ بــوده 
اســت، دومیــن دوره از ایــن برنامــه را بــا هــدف 
برگــزاری گســترده تــر و جــذب حمایــت هــای 
دیگــر ســازمان هــا و دانشــگاه های ملــی و بین 
المللــی رویــداد برنامــه ریــزی نمــود. هــدف از 
برگــزاری ایــن رویــداد بــزرگ در ســطح ملــی، 
تبــادل اطاعــات علمــی و پژوهشــی و انتشــار 
یافتــه هــای نــو و بدیــع، هــم اندیشــی و تبــادل 
ــش  ــجویان، افزای ــاتید و دانش ــان اس ــر می نظ
ــن در  ــدگاه هــای نوی ــا دی ــه و آشــنایی ب تجرب
زمینه هــای ترجمــه، ادبیــات، آمــوزش و زبــان 

ــوده اســت. شناســی ب

ایــن رویــداد بــا حمایــت دانشــگاه هــا و 
ــی  ــن الملل ــی و بی ــزرگ مل ــای ب ــازمان ه س
برنامــه ریــزی و برگــزار شــد. از حامیــان 
بیــن المللــی میتــوان بــه دانشــگاه والیســونگو 
اندونــزي و دانشــگاه اینانــو ترکیــه و از حامیــان 
ملــی مــی تــوان بــه مرکــز منطقــه ای اطــاع 
رســانی علــوم و فنــاوری، انجمــن آمــوزش 
زبــان و ادبیــات انگلیســي ایــران )تلســي( 
مشــهد،  فردوســي  دانشــگاه   ،TELLSI
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز، دانشــگاه 
ــن  ــران، انجم ــی ای ــن زبانشناس ــرم، انجم جه
ــوان  ــه عن ــان انگلیســی ب ــوزش زب آســیایی آم
ــان  ــه زب ــی )Asia TEFL(، خان ــان خارج زب
فــارس، پژوهشــکده معلــم و حلقــه نشــانه 

ــرد. ــاره ک ــران اش ــی ته شناس
ایــن مراســم بــا حضــور رئیــس موسســه 
آمــوزش عالــی زنــد شــیراز، نماینــده اســتاندار 
فــارس در شــورای عتــف، رئیــس اداره روابــط 
ــی  ــن الملل عمومــی و همکاری هــای علمــی بی

ــاون  ــامی، مع ــان اس ــتنادی جه ــه اس موسس
زنــد  عالــی  آمــوزش  موسســه  پژوهشــی 
شــیراز و جمعــی از اســاتید برجســته اســتانی، 
کشــوری و بیــن المللــی بــه همــراه شــماری از 
ــانه در  ــاب رس ــور اصح ــا حض ــدان و ب عاقمن
ســالن همایــش هــای دانشــکده علــوم انســانی 

ــزار شــد. ــد شــیراز برگ زن
ــوزش  ــه آم ــس موسس ــینی، رئی ــر حس  دکت

ــه  ــی از هم ــن قدردان ــیراز، ضم ــد ش ــی زن عال
همایــش  ایــن  اجرایــی  دســت اندرکاران 
گفــت: در برپایــی ایــن همایــش دانشــگاه 
شــیراز و موسســه اســتنادی علــوم جهــان 
اســام همــکاری قابــل تقدیــری داشــتند. ایــن 
ــور  ــه حض ــن ب ــی همچنی ــی آموزش ــام عال مق
ــگاه  ــگران دانش ــجویان و پژوهش ــاتید، دانش اس
ــز  ــف داخــل و خــارج از کشــور نی هــای مختل

برای چهارمین سال متوالی اتفاق افتاد؛
دانشگاه صنعتی شریف دارای بیشترین سرآمدان علمی کشور

علمــی  ســرآمدان  نشســت  پنجمیــن  در 
بــرای  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  کشــور، 
بیشــترین  چهارمیــن ســال متوالــی دارای 

ســرآمد علمــی در کشــور شــد. 
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه صنعتــی شــریف، در 
پنجمیــن نشســت از هفتمیــن دوره ســرآمدان 
ــورنا  ــر س ــور دکت ــا حض ــه ب ــران ک ــی ای علم
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع س
جمهــوری، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، وزیــر 
ــعید  ــر س ــاوری و دکت ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــی  ــرآمدان علم ــیون س ــر فدراس ــرکار، دبی س
ایــران کــه روز یکشــنبه ۱۳ شــهریورماه ۱۴۰۱ 

در محــل ســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران برگــزار شــد ســرآمدان علمــی کشــور 

ــدند. ــی ش معرف
ــریف  ــی ش ــگاه صنعت ــت دانش ــن نشس در ای
دارای  متوالــی  ســال  چهارمیــن  بــرای 
ــی  ــور معرف ــی در کش ــرآمد علم ــترین س بیش
ــه کســب  شــد و از نظــر امتیازبنــدی موفــق ب
مقــام دوم در بیــن دانشــگاه ها و موسســات 

ــد. ــور ش ــی کش ــی پژوهش علم
نفــره ســرآمدان  لیســت ۱۰۰  در  امســال 
علمــی  علمــی کشــور، ۱۷ عضــو هیئــت 
دانشــگاه صنعتــی شــریف حضــور داشــتند.

ــرآمدان  ــیون س ــاب فدراس ــاس انتخ ــر اس ب
علمــی کشــور؛ دکتــر ابوالحســن واعظــی، 

دکتــر علــی اســفندیار، دکتــر علی قاضــی زاده، 
ــا  ــر محمدرض ــان، دکت ــدی کارگری ــر مه دکت
ــا  ــر نیم ــوان، دکت ــد اخ ــر امی ــادی، دکت اجته
ــر  ــاهرخیان، دکت ــعید ش ــر س ــا، دکت تقوی نی
ذاکــر  علیرضــا  دکتــر  باقــرزاده،  مجتبــی 
ــر  ــیم چی، دکت ــا س ــر عبدالرض ــفق، دکت مش

مهــدی  دکتــر  هرمزی نــژاد،  محمدرضــا 
ــت  ــوار نعم ــهراب راه ــر س ــریف زاده، دکت ش
ــاد، دکتــر صــادق رئیســی، دکتــر ســیروس  ّآب
ــی، دکتــر محمــد صفــدری در فهرســت  جمال

ــد. ــرار گرفتن ــور ق ــی کش ــرآمدان علم س
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پروژه بین المللی توانمندسازی و ارتقای زنجیره ارزش صنایع دستی در 
مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرآمد علمی کشور برای 
سومین سال

دکتــر محمدرضــا محمــدی عضــو هیئــت 
ــتان و  ــگاه سیس ــک دانش ــروه فیزی ــی گ علم
ــوان  ــه عن ــار ب ــومین ب ــرای س ــتان ب بلوچس

ــد ــی ش ــور معرف ــی کش ــرآمد علم س
بــه گــزارش معاونــت پژوهــش و فنــاوری 
دکتــر  بلوچســتان،  و  سیســتان  دانشــگاه 
محمدرضــا محمــدی عضــو هیئــت علمــی 

گــروه فیزیــک دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
از طــرف فدراســیون ســرآمدان علمــی معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور بــه عنــوان 
ســرآمد علمــی کشــور در ســال ۱۴۰۱ معرفــی 

شــد.
مفتخریــم بــه اســتحضار برســانیم دکتــر 
محمدرضــا محمــدی بــا کســب اعتبــار علمــی 
۲۴۳ رتبــه ۶۳ فهرســت ســرآمدان علمــی 
ســال ۱۴۰۱ را کســب نمــوده و حمایت هایــی 
اســتفاده  اعتبــار  نقــدی،  پژوهانــه  ماننــد: 
امتیــاز  از خدمــات شــبکه آزمایشــگاهی و 
جــذب محقــق پســا دکتــری بــه ایشــان تعلــق 

می گیــرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه دکتــر محمــد رضــا 
محمــدی در ســال ۱۴۰۰ رتبــه ۳۸ ســرآمدان 
ــز یکــی از ۱۵  ــن در ســال ۱۳99 نی و همچنی

ــد. ــوان کشــور بوده ان ــرآمدان ج ــر س نف

مجوز پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان صادر شد

ــوان  ــه عن ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
ســومین دانشــگاه کشــور موفــق بــه اخــذ 

ــد ــاوری ش ــم و فن ــس عل ــوز پردی مج
و  پژوهــش  معاونــت  حــوزه  گــزارش  بــه 
فنــاوری، بــا توجــه بــه توســعه حــوزه فنــاوری 
ــز  ــره مرک ــل زنجی ــگاه و تکمی ــوآوری دانش و ن
کارآفرینــی، مرکــز نــوآوری و مرکــز رشــد 
ــه  ــا توج ــتان و ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
بــه درنظــر گرفتــن زیرســاخت های توســعه ای، 
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اقــدام بــه 
راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری نمــوده کــه 
ــی  ــدوده کنون ــعه ای در مح ــاختمان توس ۸ س
ــی  ــاز اول در اراض ــار در ف ــگاه و ۲۰ هکت دانش
ــه دانشــگاه و ۵۰ هکتــار در فــاز دوم  متعلــق ب
بــرای توســعه پردیــس علــم و فناوری دانشــگاه 
ــه شــده  سیســتان و بلوچســتان در نظــر گرفت
ــش  ــاد دان ــعه اقتص ــب توس ــه موج ــت ک اس

ــد. ــد ش ــان خواه بنی
فعالیت هــا  دانشــگاه  کارآفرینــی  مرکــز  در 
توانمندســازی؛  و  ترویجــی  برنامه هــای  و 
توســعه  برنامه هــای  نــوآوری،  مرکــز  در 
ــد  ــز رش ــوآور و در مرک ــاور و ن ــته های فن هس
دانشــگاه مــدل حمایتــی توســعه کســب و 
ــان و  ــش بنی ــاور، دان ــرکت های فن ــای ش کاره

ــد. ــد ش ــری خواه ــاق پیگی خ
ــان  ــش بنی ــاق و دان ــاور خ ــرکت های فن ش
پــس از طــی کــردن مراحــل رشــد، می تواننــد 
پردیــس  در  را  خــود  کارهــای  و  کســب 
دانشــگاه بــه مــدت نامحــدود مســتقر کــرده و 
برنامه هــای توســعه ای خــود را پیــش برنــد.

ــوان  ــه عن ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
دانشــگاه مــادر جنــوب شــرق کشــور بــا 
ــه محــور،  ــن و جامع ــت دانشــگاه کارآفری اولوی
ــه  ــا ب ــا و برنامه ه ــر ماموریت ه ــه تغیی ــدام ب اق
ــرده  ــه ک ــداف فناوران ــه اه ــیدن ب ــمت رس س
کــه راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری یکــی 
ــداف  ــن اه ــه ای ــیدن ب ــی رس ــای اصل از قدم ه

اســت.

پــروژه بیــن المللــی توانمندســازی زنــان 
ــع  ــره ارزش صنای ــای زنجی ــوزن دوز و ارتق س
ــرداد  ــتان از ۲۲ م ــتان و بلوچس ــتی سیس دس
دانشــکده  اســاتید  توســط  مــرداد   ۲۷ تــا 
ــز  ــر، در مرک ــگاه هن ــردی دانش ــای کارب هنره
ــتان و  ــگاه سیس ــاور دانش ــای فن ــد واحده رش

ــد. ــزار ش ــتان برگ بلوچس
دانشــگاه هنــر تهــران و مرکــز رشــد دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان ایــن پــروژه بیــن 
ــای  ــه ه ــی وزارت خان ــا هماهنگ ــی را ب الملل
صمــت، امــور خارجــه، میــراث فرهنگــی، 
علــوم،  و  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
اســامی  جمهــوری  فنــاوری  و  تحقیقــات 
ــا  ــطح ب ــن س ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــران، ب ای

همــکاری ســازمان توســعه صنعتــی ملــل 
متحــد )یونیــدو( و حمایــت دولــت ژاپــن 

ــد. ــی ده ــام م انج
پژوهشــی شــامل  و  آموزشــی  دوره  ایــن   
کارگاه هــای رنــگ شناســی، بســته بنــدی، 
بصــری،  هویــت  و  مارکتینــگ  دیجیتــال 
مدیریــت فرآینــد و ایمنــی، خیاطــی، بازیافــت 

و طراحــی لبــاس اســت.

مدیــر پــروژه، دکتــر علیرضــا شــیخی گفــت: 
ــا حضــور بالــغ بــر ۶۰ نفــر  در دو  ایــن دوره ب
ــب و  ــوزه کس ــاالن ح ــوزندوزان و فع ــروه س گ
کار در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه 
ــرداد  ــدان از ۲۲ م سیســتان و بلوچســتان زاه
شــروع و در ۲9 مــرداد بــا ارزیابــی نهایــی 
ماحصــل ورک شــاپ ها توســط اســاتید مدعــو 

خاتمــه یافــت.
ــد  ــز رش ــر مرک ــاهمرادی مدی ــه ش ــه گفت ب
واحدهــای فنــاور دانشــگاه در ادامــه ایــن 
پــروژه، دوره تکمیلــی ای بــرای توســعه کســب 
و کارهــای حــوزه صنایــع خــاق در ایــن مرکــز 

ــد ــد ش ــزار خواه ــده برگ در آین

ارتقای رتبه مجله اقتصاد با ثبات گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و 
بلوچستان

مجلــه اقتصــاد بــا ثبــات گــروه اقتصــاد 
توانســت  بلوچســتان  و  دانشــگاه سیســتان 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  از  را  ب  رتبــه 

نمایــد دریافــت  فنــاوری 
ــه  ــگاه، مجل ــی دانش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
اقتصــاد بــا ثبــات گــروه اقتصــاد دانشــگاه 
ــه ب را  ــت رتب ــتان توانس ــتان و بلوچس سیس
از وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری دریافــت 

ــد.  نمای
و  سیســتان  دانشــگاه  اقتصــاد  گــروه 
ــا همــکاری انجمــن علمــی رفــاه  بلوچســتان ب
ــات  ــای هی ــارکت اعض ــران و مش ــی ای اجتماع
ــه انتشــار  ــف، زمین علمــی دانشــگاه های مختل
ایجــاد محیــط  رویکــرد  بــا  پژوهش هایــی 
اقتصــادی باثبــات در جهــت دســتیابی بــه 
نشــریه  در  پایــدار  و  همه جانبــه  توســعه 
ــم  ــتان ۱۳99 فراه ــات را از زمس ــاد باثب اقتص

اســت.  آورده 
نشــریات  اداره  رئیــس  زهــدی  دکتــر 
همــکاران  مســاعی  بــا  گفــت:  دانشــگاه 
ــتان و  ــگاه سیس ــای دانش ــریه و حمایت ه نش
ــگاه  ــریه در پای ــن نش ــاالت ای ــتان، مق بلوچس

و   Magiran, SID ماننــد  ملــی  هــای 
 EBSCO, نظیــر  بین المللــی  پایگاه هــای 
 DOAJ, ACADEMIA, GOOGLE

ــه  SCHOLAR, PUBLONS, ISC نمای

ــماره از  ــار ۶ ش ــا انتش ــون ب ــت. اکن ــده اس ش
ایــن نشــریه و انجــام فراینــد ارزیابــی نشــریات، 
ــدرکاران  ــت ان ــای دس ــاش و پیگیری ه ــا ت ب
نشــریه بــه ویــژه مدیــر مســئول نشــریه دکتــر 
ــر  ــر نظ ــردبیر دکت ــفندیاری و س ــه اس مرضی
دهمــرده، ایــن نشــریه توانســته رتبــه »ب« را 
از وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری دریافــت 

ــد.  نمای
اخیــر  موفقیــت  دانشــگاه  روابط عمومــی 
ــور،  ــی کش ــه علم ــگران و جامع ــه پژوهش را ب
دانشــگاه  گرامــی  همــکاران  و  مســئولین 
سیســتان و بلوچســتان و اعضــای محتــرم 
هیــات تحریریــه و تمامــی دســت اندرکاران 

می نمایــد.  عــرض  تبریــک  نشــریه 
ــتری  ــات بس ــاد باثب ــریه اقتص ــه نش ــد ک امی
را بــرای نشــر و گســترش مبانــی علمــی و 
ــه  ــی، ب ــی و بین الملل ــطح مل ــردی در س کارب
منظــور تحقــق اقتصــادی باثبــات و توســعه ای 

ــم آورد. ــدار فراه پای

اشــاره کــرد و افــزود: خوشــبختانه امســال ایــن 
ــا  ــرای حضــور ی توفیــق حاصــل شــد کــه پذی
دریافــت کننــده مقــاالت اســاتید برجســته ای 
ــی،  ــه طباطبای ــیراز، عام ــای ش از دانشــگاه ه
ــه،  ــن، ترکی ــوجوی چی ــترالیا س ــورن اس ملب
باشــیم. دکتــر  غیــره  و  مالــزی  اندونــزی، 
حســینی در پایــان از حضــور ســفیر ایــران در 
ــی  ــش قدردان ــن همای ــازمان یونســکو در ای س

ــرد. ک
 در ادامــه ایــن رویــداد دکتــر شــیوا صدیقــی، 
معــاون پژوهشــی موسســه آمــوزش عالــی زنــد 
شــیراز و دبیــر علمــی دومیــن همایــش ملــی 
ــات و  ــوزش، ادبی ــن در آم ــای نوی ــتاورد ه دس
ــرد: در  ــوان ک ــی، عن ــان انگلیس ــی زب مترجم
ــن  ــه آخری ــدف ارائ ــا ه ــه ب ــش ک ــن همای ای
دســتاوردهای پژوهشــگران در حــوزه هــای 
مختلــف زبــان انگلیســی برنامــه ریــزی و 
برگــزار شــده اســت از زمــان پذیــرش آثــار تــا 
اتمــام مهلــت دریافــت مقــاالت بالــغ بــر ۴۰۰ 
مقالــه بــه دبیرخانــه ایــن همایــش ارســال شــد 
کــه بــا همــکاری ارزشــمند ۶۰ داور از بهتریــن 
دانشــگاه هــای کشــور، ۲۶9 مقالــه بــرای ارائــه 

ی شــفاهی و پوســتر مــورد پذیــرش قــرار 
گرفــت. بالــغ بــر ۶۰ درصــد از اعضــای کمیتــه 
علمــی ایــن همایــش از اســاتید برجســته 
ــارج از کشــور در  ــی و خ ــای داخل دانشــگاه ه
ــان  ــی زب ــات و مترجم ــوزش، ادبی ــوزه آم ح
انگلیســی تشــکیل شــده اســت. همچنیــن در 
ــار کارگاه  ــداد چه ــن روی ــزاری ای ــیه برگ حاش
تخصصــی و پنــج ســخنرانی کلیــدی بــا حضــور 
ــد  ــزار ش ــوزه برگ ــن ح ــه در ای ــاتید نخب اس
ــرار  ــدگان ق ــورد اســتقبال شــرکت کنن ــه م ک

ــت. گرف

ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــیوا صدیق ــر ش دکت
موسســه آمــوزش عالــی زنــد شــیراز بــه عنــوان 
بــزرگ تریــن موسســه آمــوزش عالــی جنــوب 
کشــور افتخــار برگــزاری نخســتین دوره از ایــن 
ــت  ــار داش ــه دارد، اظه ــش را در کارنام همای
معاونــت پژوهشــی موسســه آمــوزش عالــی زند 
شــیراز در حــال برنامــه ریــزی همایــش هــای 
بــزرگ دیگــر در ســطح ملــی و بیــن اللمللــی 
و در رشــته هــای مختلــف ایــن موسســه مــی 

باشــد.
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انتشار یک مقاله از فعالیت مشترک دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه 
تفرش در یکی از مجات معتبر بین المللی

و  فنــاوری  پژوهــش،  حــوزه  سرپرســت 
نــوآوری دانشــگاه تفــرش از انتشــار یــک 
اعضــای  از  تــن  دو  بیــن  مقالــه مشــترک 
مجلــه  در  دانشــگاه  ایــن  علمــی  هیــات 
داد. خبــر   Energy معتبــر  و  بین المللــی 

دکتــر محمدعلــی مهرپویــا در گفتگو بــا روابط 
ــوان ــت عن ــه تح ــن مقال ــت: ای ــی گف عموم

 Combined steam and dry
 reforming of methanol process

 to syngas formation: Kinetic

 modeling and thermodynamic

equilibrium analysis

مقالــه ای مشــترک بیــن دکتــر امیــر مصیبی و  
دکتــر محمدحســین اقبــال احمــدی  از اعضای 
محتــرم گــروه مهندســی شــیمی دانشــگاه 
تفــرش بــوده کــه در مجلــه بین المللــی و 
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــر Energy ب معتب

و  فنــاوری  پژوهــش،  حــوزه  سرپرســت 
 Energy ــه ــه مجل ــن ک ــان ای ــا بی ــوآوری ب ن
گــروه  در  مجــات  برتــر  درصــد   ۴ جــزو 
 ۲۰۲۲ ســال  در  ترمودینامیــک  موضوعــی 
ایــن  بــرای  می باشــد،   )۶۳ از   ۳ )رنــک 
در  بهــروزی  و  موفقیــت  آرزوی  عزیــزان 
نمــود. علمی شــان  فعالیت هــای  ادامــه 

پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان 
و دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان بــرای 
فنــاوری  پردیــس  انــدازی  راه  و  تاســیس 
ســمنان  اســتان  ســامت  نــوآوری  و 
. کردنــد  امضــاء  همــکاری  نامــه  توافــق 

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســمنان ؛ ایــن تفاهــم نامــه بــه امضــای 
رئیــس  زرنــدی  نصیــری  مســعود  دکتــر 
دانشــگاه ســمنان ، دکتــر کامــران قــدس 
ــات  ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــر  ــمنان ، دکت ــتان س ــی اس ــتی درمان بهداش
علــی حقیقــی اصــل رئیــس پــارک علــم 
و فنــاوری دانشــگاه ســمنان و دکترمجیــد 
و  تحقیقــات  معــاون  خانــی  محمــد  میــر 
ــات  ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش فن
ــید . ــمنان رس ــتان س ــی اس ــتی درمان بهداش

رئیــس  زرنــدی  نصیــری  مســعود  دکتــر 
ــدر  ــن ق ــن ضم ــن آئی دانشــگاه ســمنان در ای
ــر  ــای دکت ــری ه ــا و پیگی ــاش ه ــی از ت دان
ــمنان  ــتانهای س ــردم شهرس ــده م ــرو نماین گل
، مهدیشــهر و ســرخه در مجلــس شــورای 
اســامی در ارتقــای حــوزه نــوآوری و فنــاوری 
گفــت : انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه یکــی از 
ــاوری و  ــس فن ــوز  پردی ــذ مج ــات اخ ملزوم
ــوز  ــم مج ــه بتوانی ــود ک ــامت ب ــوآوری س ن
شــورای گســترش را بگیریــم و بــا ایجــاد 
ــاون  ــری هــای مع ــا پیگی ــه ب ــس ک ــن پردی ای
فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم ، نماینــده 
ــای ســمنان ، مهدیشــهر  ــردم شهرســتان ه م
ــوم  ــگاه عل ــم دانش ــس و تی ــرخه در مجل و س
ــی  ــد خوب ــدازی مــی شــود، نوی پزشــکی راه ان

بــرای مــردم اســتان و شهرســتان ســمنان 
ــای  ــش ه ــت بخ ــامت و تقوی ــای س در ارتق
پزشــکی ، مهندســی پزشــکی ، کاهــش واردات 
دارو  بخــش  ،تقویــت  پزشــکی  تجهیــزات 
ســازی و صنایــع غذایــی اســت کــه امیدواریــم 
در آینــده بــه پــارک ســامت تبدیــل شــود .

دکتــر کامــران قــدس رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــت  ــن گف ــن آئی ــم در ای ــمنان ه ــکی س پزش
: در دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان ۳۲ 
ــش  ــرکت دان ــک ش ــب ی ــاور در قال ــد فن واح
بنیــان ، ۱۱ هســته و بقیــه بــه صــورت واحــد 
ــای  ــود فض ــاز ب ــه نی ــد ک ــت دارن ــاور فعالی فن
فیزیکــی و علمــی بــرای ارتقــای ایــن شــرکت 
ــدات  ــا تمهی ــه ب ــود ک ــم ش ــا فراه ــد ه و واح
اقدامــات   ، مســئوالن  شــده  اندیشــیده 
اولیــه بــرای راه انــدازی پردیــس فنــاوری 
ــد  ــام ش ــمنان انج ــامت در س ــوآوری س و ن
ــاوران  ــگران و فن ــرای پژوهش ــی ب ــا محیط ت
فعــال در حــوزه ســامت فراهــم شــود .

ــارک  ــس پ ــل رئی ــی اص ــی حقیق ــر عل دکت
علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان هــم در آئیــن 
ــس  ــت : پردی ــه گف ــم نام ــن تفاه ــاد ای انعق
ــمنان  ــتان س ــامت اس ــوآوری س ــاوری و ن فن
بــا اختصــاص زمیــن ۵ هکتــاری و هشــت 
ــب  ــدی مناس ــای کالب ــع فض ــر مرب ــزار مت ه
ــه  ــا توج ــاور ب ــای فن ــتقرار واحــد ه ــرای اس ب
بــه اخــذ مجــوز اولیــه وزارت علــوم ، تحقیقــات 
ــت  ــد و قابلی ــی کن ــه کار م ــاز ب ــاوری آغ و فن
. داراســت  را  فنــاور  واحــد  اســتقرار ۱۰۰ 

فعــال  دانشــجویان  ســازی  توانمنــد  دوره 
ــتان  ــای اس ــگاه ه ــی دانش ــی ، سیاس فرهنگ
ــم ( ــی ؛ حامی ــای میان ــه ه ــوان )حلق ــا عن ب

ــی  ــه میزبان ــزاری ب ــه برگ ــک هفت ــس از ی پ
ــان داد . ــود پای ــه کار خ ــمنان ب ــگاه س دانش

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
حامیــم   طــرح  اســتانی  دبیــر  ؛  ســمنان 
گفــت : در ایــن دوره بیــش از ۲۵۰ نفــر از 
ــه مــدت  دانشــجویان دانشــگاه هــای اســتان ب
یــک هفتــه بــه اختیــار یکــی از کتابهــای 
طــرح کلــی اندیشــه اســامی ، همرزمــان 
حســین )ع( و خــط امــام )ره( گذراندنــد .

حجــت االســام حســین ذوالفقــاری لقــب بــا 
ــی از  ــا یک ــن دوره ب ــدن ای ــه گذران ــان اینک بی
دروس معارف دانشــجو معادل سازی و دو واحد 
ــت  ــزود : تقوی درســی محســوب مــی شــود اف
بنیــه فرهنگــی و توانمنــد ســازی دانشــجویان 
ــود . ــن دوره ب ــزاری ای ــداف برگ ــه اه از جمل

ــی ،  ــه هــای معرفت ــژه برنام وی اجــرای وی
مهارتــی و تفریحی و دیدار با مســئوالن اســتان 
را از دیگــر برنامــه هــای این دوره عنــوان کرد .

ــام معظــم  ــاد نمایندگــی مق ــر نه رئیــس دفت
رهبــری در دانشــگاه های اســتان ســمنان هــم 
در آئیــن اختتامیــه ایــن طــرح گفــت : تعطیلی 
ــه  ــگاه ها ب ــوری در دانش ــای حض ــت ه فعالی
ــروس در  ــری کروناوی ــیوع و همه گی ــل ش دلی
ــه  ــدی ب ــیب های ج ــر، آس ــال اخی ــد س چن
ــی  فعالیت هــای دانشــجویی وارد کــرده و برپای
ایــن دوره شــروع دوبــاره ای بــر از ســر گیــری 
فعالیــت تشــکل هــای دانشــجویی اســت.

حجت االســام  رضــا کهســاری بــا اشــاره 
بــه فعالیــت برخــی اندیشــه هــای انحرافــی در 
بیــن نســل جــوان گفــت: دانشــجویان انقابــی 
بــا  عمیق تــر  آشــنایی  بــا  دارنــد  وظیفــه 
معــارف دینــی و جریانــات سیاســی و فرهنگــی 
ــی  ــامی و انقاب ــای اس ــاع از ارزش ه ــه دف ب
بپردازنــد و طــرح حامیــم در همیــن راســتا و با 
هــدف تقویــت و هــم افزایــی دانشــجویان فعال 
فرهنگــی طراحــی و برنامه ریــزی شــده اســت .

اجــرای تواشــیح و قــدر دانــی از دانشــجویانی 
ــه  ــوق برنام ــی و ف ــهای آموزش ــه در کاس ک
ــر  ــتند از دیگ ــه صــورت منظــم حضــور داش ب
بخــش هــای آئیــن اختتامیــه ایــن طــرح بود .

نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  حوزه  سرپرست 
یکــی  مقالــه  انتشــار  از  تفــرش  دانشــگاه 
دانشــگاه  ایــن  علمــی  هیــأت  اعضــای  از 
فدراســیون  منتخــب  مجــات  از  یکــی  در 
داد. خبــر  ایــران  علمــی  ســرآمدان 

ــا  ــا  در گفتگــو ب دکتــر  محمــد علــی مهرپوی
روابــط عمومــی گفــت: مقالــه یکــی از اعضــای 
هیــأت علمــی گــروه فیزیــک ایــن دانشــگاه در 
 Monthly Notices of the Royal مجلــه
یکــی  کــه   Astronomical Society
از مجــات منتخــب فدراســیون ســرآمدان 
علمــی ایــران می باشــد، انتشــار یافتــه اســت.

ــقانی  ــهیل واش ــر  س ــه دکت ــزود: مقال وی اف
ــی  عضــو هیــات علمــی گــروه فیزیــک  فراهان

ــا عنــوان    و رئیــس محتــرم دانشــگاه تفــرش ب
 Propagating torsional Alfvén waves

in thermally active solar plasma در 

ــب  ــه Q1 و ضری ــه دارای رتب ــه ک ــن مجل ای
تاثیــر ۵.۲۳۵ می باشــد، منتشــر شــده اســت.

سرپرست حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری بــا 
بیــان ایــن کــه ایــن کار محصــول یــک پــروژه 
ــا حضــور محققینــی از  ــی ب مشــترک بین الملل
دانشــگاه ســامارا در کشــور روســیه اســت، ادامه 
ــال های  ــال س ــز در خ ــن نی ــتر از ای داد: پیش
۱۳9۷-۱۴۰۰ چهــار مقالــه دیگــر از ایــن عضــو 
هیــات علمــی گــروه فیزیــک دانشــگاه تفــرش 
ــت.       ــه اس ــار یافت ــرده، انتش ــام ب ــه ن در مجل

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه تفرش در یکی از مجات منتخب 
فدراسیون سرآمدان علمی ایران

با انعقاد تفاهم نامه ای ؛
نخستین پردیس فناوری و نوآوری سامت در استان سمنان راه اندازی 

می شود

به میزبانی دانشگاه سمنان ؛
طرح توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی ، سیاسی دانشگاه های 

استان سمنان اجرا شد 
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ــی،  ــکاری علم ــه هم ــم نام ــاد تفاه ــا انعق ب
فنــاور  بیــن شــرکت  فرهنگــی  و  تجــاری 
ــم  ــارک عل ــس« از پ ــیاحت قوم ــارت س »تج
ــم  ــز قل ــمنان و »مرک ــگاه س ــاوری دانش و فن
همــکاری  عــراق  از  والترجمــة«  للتعلیــم 
هــای دو مجموعــه گســترش مــی یابــد .

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه ســمنان، 
ــای علمــی و  ــه منظــور گســترش همکاری ه ب
ــراق شــرکت  ــران و ع ــی دو کشــور ای بین الملل
ــرکة  ــس« )ش ــیاحت قوم ــارت س ــاور »تج فن
جمهــوری  والســیاحة(  للتجــارۀ  قومــس 
اســامی ایــران و »مرکــز آموزشــی و مترجمــی 
والترجمــة(  للتعلیــم  قلــم  )مرکــز  قلــم« 
جمهــوری عــراق، تفاهم نامــه همــکاری علمــی، 
ــد. ــه کردن تجــاری و فرهنگــی امضــاء و مبادل

ــه  ــترک  ب ــکاری مش ــه هم ــم نام ــن تفاه ای
رئیــس  ضیغمــی،   علــی  دکتــر  امضــای 
»تجــارت  فنــاور  شــرکت  مدیــره  هیــأت 
ســیاحت قومــس« مســتقر در پــارک علــم 
حســین  و  ســمنان  دانشــگاه  فنــاوری  و 
ــم  ــم للتعلی ــز قل ــر »مرک ــی مدی ــی الطائ محی

رســید. عــراق  کاظمیــن  والترجمــة« 
معرفــی، بازاریابــی و نیازســنجی محصــوالت و 
خدمــات شــرکت ها و مؤسســات مجــاز ایرانــی 
در عــراق، معرفــی جاذبه هــای گردشــگری 
خدمــات  زمینــه  در  همــکاری  کشــور،  دو 
 ، کشــور  دو  در  مترجــم  اعــزام  و  ترجمــه 
ــط علمــی و  همــکاری در زمینــه تســهیل رواب
فرهنگــی ایــران و عــراق و همچنیــن افزایــش 
تعامــات دو طــرف مــورد توافــق قــرار گرفــت.

»تجــارت  شــرکت  ؛  اســت  ذکــر  شــایان 
ملــی  شناســه  بــا  قومــس«  ســیاحت 
ــاور مســتقر  ــای فن ۱۴۰۱۱۲۴۵۸۴۸ از واحده
ــمنان  ــگاه س ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل در پ
از فــارغ  بــا کادری متخصــص  اســت کــه 
ــی،  ــه بازاریاب ــگاهی در زمین ــان دانش التحصی
محصــوالت  بــرای  نیازســنجی  و  تبلیغــات 
ایرانــی  و خدمــات شــرکت ها و مؤسســات 
می نمایــد. فعالیــت  عربــی  کشــورهای  در 

همکاری های فناورانه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با کشور عراق 
گسترش می یابد

امضای تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  با 
دانشگاه سالنتو ایتالیا

افتتاح خانه خاق و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان توسط دکتر 
ستاری

پیام ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
ــتان  به مناسبت بازگشایی دانشگاه و آغاز سال تحصیلی ــگاه  سیس ــوآوری دانش ــاق و ن ــه خ خان

بلوچســتان در روز ۷ شــهریورماه توســط  و 
دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
ــن  ــی خیرالدی ــر عل ــوری و دکت ــت جمه ریاس
معــاون فنــاوری وزیــر علــوم تحقیقــات و 

ــد. ــاح ش ــاوری افتت فن
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر 
غامرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه ظهــر امــروز 
ــوآوری در  ــاق و ن ــه خ ــاح خان ــن افتت در آیی
ــاون  ــا مع ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس دانش
ــاون  ــور و مع ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن علم
وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری اظهــار کــرد: 
ــدف  ــا ه ــگاه ب ــوآوری دانش ــاق و ن ــه خ خان
ــو و  ــای ن ــرح ه ــرای ط ــرش و اج ــذب، پذی ج
ــع  ــا صنای ــط ب ــای مرتب ــوزه ه ــه در ح خاقان
خــاق از بیــن دانشــجویان دانشــگاه سیســتان 
ــه از  ــاص یافت ــای اختص ــتان در فض و بلوچس
ــکاری دانشــگاه  ــا هم ــن دانشــگاه ب ــط ای محی
سیســتان و بلوچســتان، پــارک علــم و فنــاوری 

ــع  ــعه صنای ــرم و توس ــای ن ــتاد فناوری ه و س
خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــد و  ــدازی ش ــال ۱۴۰۱ راه ان ــوری در س جمه

ــت.  ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به م
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه  رییــس 
ــی  ــه ای طراح ــه گون ــه ب ــن مجموع ــزود: ای اف
ــد  ــتقر بتوانن ــته مس ــا و هس ــا تیم ه ــده ت ش
در محیــط هــم افــزا گــرد آینــد و در راســتای 

ــد.  ــاش نماین ــود ت ــرح خ ط
وی ادامــه داد: در راســتای فراهــم نمــودن 
تــردد اربــاب رجــوع و رضایــت صاحبــان طــرح 
امــکان تــردد عامــه مــردم بــه ایــن مرکــز نیــز 

فراهــم شــده اســت.
ــا  ــه خــاق ب ــرد: خان ــان ک ــی بی ــر رضای دکت
ــان  ــاه از زم ــان کوت ــدت زم ــود گذشــت م وج
ــم  ــرکت و ۶ تی ــته ۷ ش ــرداری توانس ــره ب به
ســازی  تجــاری  راســتای  در  و  جــذب  را 

طرح هــای آنهــا اقــدام نمایــد.

پیــام ریاســت دانشــگاه، دکتــر غامرضــا 
ــگاه و  ــایی دانش ــبت بازگش ــه مناس ــی ب رضای
ــاب  ــی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ خط ــال تحصیل ــاز س آغ
ــه اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه سیســتان  ب

و بلوچســتان
بار دیگر نسیم مهر وزیدن گرفت...

ــات  ــش حی ــد بخ ــه نوی ــن ک ــان فروردی چون
مجــدد طبیعــت اســت، نســیم مهــر نیــز 
ــد  ــش و تجدی ــعف و جوش ــور و ش ــادآور ش ی
پرورنــدگان  و  دانــش  آموزنــدگان  حیــات 

ــت. ــش اس بین
بازگشــایی مــدارس و شــروع ســال تحصیلــی 
ــی  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــد دانش جدی
کشــور کــه مقــارن بــا ایــام گرامی داشــت 
هفتــه ی دفــاع مقــدس اســت را بــر دالورمردان 
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــران تبری ــیرزنان ای و ش
ــد را  ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــم و آغ می نمایی

بــه همــه ی دانشــگاهیان پــر تــاش، اســتادان، 
دانــش  و  شــریف  کارمنــدان  دانشــجویان، 
ــک  ــده ســاز کشــور تبری ــوزان خــاق و آین آم

ــم. ــی گویی م
ــای  ــی، مرزه ــی و توانای ــا دانای ــه ب ــد ک امی
ــا  ــم و ب ــش را درنوردی ــش و پژوه ــم و دان عل
پیونــد علــم و ایمــان، بــه فتــح قله هــای رفیــع 
بهــروزی و کامیابــی ترفیــع یابیــم و در جهــت 
اهــداف عالــی ارزش هــای اســامی، بــا گام های 
مصمــم و اســتوار، ایــران جاویــدان را ســرافراز و 

ســربلند ســازیم.

ــا،  ــا حضــور ریاســت دانشــگاه ســالنتو ایتالی ب
پژوهشــی  و  علمــی  همــکاری  تفاهم نامــه 
و  بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه  میــان 

ــد. ــد ش ــا منعق ــالنتو ایتالی ــگاه س دانش
علمــی  همــکاری  تفاهم نامــه  امضــای 
ــا دانشــگاه  دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ب

ســالنتو ایتالیــا
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
و  دانشــگاه سیســتان  از   نقــل  بــه  علــوم 
بلوچســتان، بــه منظــور توســعه همکاری هــای 
ــا توجــه  علمــی بین  المللــی ایــن دانشــگاه  و ب
ــی  ــروه باستان شناس ــی گ ــراودات علم ــه م ب
و پژوهشــکده باستان شناســِی بــا دانشــگاه 
ــکل از  ــره متش ــی ۸ نف ــا، هیات ــالنتو ایتالی س
رئیــس دانشــگاه مذکــور، مدیــر روابــط بیــن -

الملــل، رییــس گــروه میــراث فرهنگــی و چنــد 
ــگاه  ــی آن دانش ــت علم ــای هیئ ــن از اعض ت
میهمــان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 

ــد. بودن
ــه  ــات ِرییس ــور هی ــا حض ــی ب ــت علم  نشس
گــروه  علمــی  هیئــت  اعضــای  دانشــگاه، 
باســتان شناســی و نیــز هیئــت دانشــگاه 
ــن  ــه ت ــی آن س ــه ط ــد ک ــزار ش ــالنتو برگ س
ــه رئیــس  ــی از جمل ــت ایتالیای از اعضــای هیئ
دانشــگاه ســالنتو، مدیــر روابــط بیــن الملــل و 
ــوص  ــی در خص ــراث فرهنگ ــروه می ــس گ ریی
ارزش گــذاری میــراث فرهنگــی ملمــوس و 
ــداز آینــده همکاری هــای  ناملمــوس، چشــم ان
متقابــل و نیــز دربــاره نقــش میــراث فرهنگــی 
ــار  ــت آث ــت و مرم ــی، حفاظ ــوع فرهنگ و تن

ــد. ــخنرانی پرداختن ــراد س ــه ای ــتانی ب باس
همچنیــن در ایــن نشســت دربــاره چشــم انداز 
در  دانشــگاهی  بیــن  همکاری هــای  آینــده 
ــوم  ــتفاده از عل ــی و اس ــراث فرهنگ ــه می زمین
باســتان  پژوهش هــای  در  رشــته ای  میــان 
ــای  ــان اعض ــی می ــراث فرهنگ ــی و می شناس
ــادل  ــث و تب ــگاه بح ــی دو دانش ــت علم هیئ

ــت. ــورت گرف ــر ص نظ
ــاور  ــگاه و مش ــه دو دانش ــات رئیس ــدار هی دی
میــراث  وزارت  فرهنگــِی  میــراث  معــاون 
ــا  ــتی ب ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
ــد. ــراه ش ــه هم ــه دو جانب ــم نام ــای تفاه امض

ایــن نشســت دکتــر رضایــی، رئیــس  در 
بــه  آمدگویــی  خــوش  ضمــن  دانشــگاه 
ــای  ــه همکاری ه ــود را ب ــل خ ــان تمای میهمان
علمــی بیــن  المللــی نــه فقــط در زمینــه 
ــا  ــه ی زمینه ه ــه در هم ــی بلک ــتان شناس باس
دکتــر  و  کــرد  ابــراز  علمــی  رشــته های  و 
فابیــو پلّیچــه ریاســت دانشــگاه ســالنتو ضمــن 
ــی  ــات علم ــاد ارتباط ــندی از ایج ــراز خرس اب
ــای  ــتان امض ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــا دانش ب
ایــن تفاهم نامــه را بعنــوان تعهــدی در جهــت 
توســعه همکار ی هــای علمــی بــا دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان دانســت و در ادامــه 
ــتان و  ــگاه سیس ــات دانش ــدار از امکان ــن دی ای
ــوزه  ــاوری و م ــم و فن ــارک عل ــتان، پ بلوچس

ــرد. ــد ک ــدان بازدی زاه
گفتنــی اســت، هیئــت مذکــور همچنیــن 
از شهرســوخته و دشــت سیســتان بازدیــد 

ــد. کردن
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آنچه خواهید خواند: 
بین المللــی  نمایشــگاه   -
و  صنعتــی  تجهیــزات 
تجهیــزات  ماشین ســازی؛ 
نمایــش  بــه  ایران ســاخت 

یــد می آ ر د
نانوفنــاوران  -شناســایی 
مســتعد؛ فعــاالن حــوزه پزشــکی 

می کننــد پیشــتازی 
- ایران ســاخت-  برنامه ریــزی 
ــاخت  ــامانه ایران س ــد را س تولی

ــامان داد س
ــی  ــوزه مل ــس م ــاب رئی  - انتخ
ایــران بــه  علــوم و فنــاوری 
ــی  ــت اجرای ــو هیئ ــوان عض عن

سیموســت

تولید بذرهای با کیفیت دانه های روغنی و محصوالت کشاورزی با ۱8 پروژه ملی رونق می گیرد

نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و ماشین سازی؛ تجهیزات ایران ساخت به نمایش درمی آید

آیین دانش بنیان-  ایجاد دهکده ها و مزارع فناوری و نوآوری شتاب می گیرد تا کشاورزی هوشمند توسعه یابد

ــی  ــای جهان ــی از تجــارت ه ــذر یک ــت ب صنع
ســودآور در دنیــا اســت و بــر اســاس آمارهــای 
موجــود ایــران هم ســاالنه عــددی حــدود ۷۰۰ 

ــذر گواهــی شــده تولیــد می کنــد. ــن ب هزارت

ــه گــواه گزارش هــای موجــود؛ ایــران   البتــه ب
ــم و  ــای مه ــی از بذره ــد باالی ــن درص در تامی
پرمصــرف کشــور بــه بازارهــای جهانــی وابســته 

اســت. وابســتگی کــه عــاوه بــر خــروج میــزان 
زیــادی ارز از کشــور؛ تولیــدات را هــم کاهــش 
مــی دهــد بــه همیــن دلیــل تعریــف و تدویــن 
برنامــه هــای ملــی بــرای خوداتکایــی در تامیــن 
ایــن بذرهــا مــی توانــد ارزش اقتصــادی زیــادی 
ــه  ــتگی ب ــد و وابس ــته باش ــور داش ــرای کش ب

واردات را کاهــش دهــد.
بذرهــای کاربــردی و مهــم کــه  از  یکــی 
ــی  ــت غذای ــن امنی ــذاری در تامی نقــش تاثیرگ
و ســامت جامعــه دارد؛ بذرهــای دانه هــای 
ــروژه  ــا ۱۸ پ ــه ب ــوزه ای ک ــت. ح ــی اس روغن
ملــی و بــا تــاش شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــرار  و ســرآمدان دانشــی و تخصصــی کشــور ق
ــرد. ــرار گی ــی ق ــعه یافتگ ــیر توس ــت در مس اس

ــی در  ــرح مل ــزا، ۳ ط ــه کل ــروژه در زمین ۳ پ

حــوزه آفتابگــردان، ۲ پــروژه در زمینــه تولیــد 
پنبــه، ۱ پــروژه بــرای تولیــد کاملینــا، ۲ طــرح 
ملــی بــرای توســعه تولیــد چغندرقنــد، ۳ 
ــروژه  ــات، و ۵ پ ــد حبوب ــه تولی ــروژه در زمین پ
ــرای تولیــد ســبزی و صیفــی در دســتور کار  ب

ــه اســت. ــرار گرفت ق
بــا توجــه بــه اهمیــت بــذر بــه عنــوان نهــاده 
و  کشــاورزی  محصــوالت  تولیــد  در  اولیــه 
مشــکل تأمیــن بــذر باکیفیــت پــس از اعمــال 
ــور  ــه ط ــذر ب ــد ب ــت از تولی ــا حمای ــم ه تحری
جــدی تــر در دســتور کار کارگــروه کشــاورزی 
ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی 
ــت.  ــرار گرف ــوری ق ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ایــن کار بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان 

ــی مــی شــود. اجرای

فراخوانــی مبنــی بــر شــرکت در پاویــون ایــران 
و هیــأت تجــاری در نمایشــگاه بین المللــی 
تجهیــزات صنعتــی و ماشین ســازی روســیه 
ــد. ــر ش ــان منتش ــرکت های دانش بنی ــرای ش ب

ــات  ــزات، خدم ــی تجهی ــگاه بین الملل  نمایش
و  صنعتــی  مؤسســات  ویــژه  نــوآوری  و 
صنایــع مختلــف در روســیه ۲ تــا ۴ آبــان مــاه 
ســال جــاری در مســکو برگــزار می شــود. 
نمایشــگاه بین المللــی تجهیــزات صنعتــی و 
ــازمان  ــوز س ــیه دارای مج ــازی روس ماشین س
توســعه تجــارت ایــران و بــا حمایــت صنــدوق 
ــت علمــی ریاســت  ــوآوری و شــکوفایی معاون ن
وزارت خارجــه  و  وزارت صمــت  جمهــوری، 
ایــران و بــا مشــارکت وزارت صنعــت و تجــارت، 

ــت. ــیه اس ــای روس ــرژی و دوم وزارت ان
ایــن نمایشــگاه فرصتــی مناســب بــرای معرفی 
شــرکت های  ظرفیت هــای  و  محصــوالت 
جهانــی،  بــازار  بــه  خــاق  و  دانش بنیــان 
ــی و  ــرمایه گذاران خارج ــا س ــرارداد ب ــد ق عق
بین المللــی  مشــترک  پروژه هــای  تعریــف 

خــاق  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــرای 
ــی و  ــزات صنعت ــوزه تجهی ــال در ح ــی فع ایران

می شــود. محســوب  ماشین ســازی 
 تــا ۱۰۰ میلیــون تومــان امــکان حمایــت 
باعــوض ویــژه شــرکت های دانش بنیان هــا 
جهــت غرفــه داران پاویــون ایــران نیــز وجــود 
ــت،  ــاه اس ــا ۱۰ مهرم ــام ت ــت ثبت ن دارد. مهل
بــا توجــه بــه متــراژ فضــای اختصاصــی پاویــون 
ــی  ــت جانمای ــام در اولوی ــان ثبت ن ــران، زم ای
اختصــاص خدمــات و هزینه هــا  و  غرفه هــا 

ــذار اســت. تأثیرگ
ــامل  ــگاه ش ــی نمایش ــی اصل ــای کاالی گروه ه

پمپ هــای  ماشــین آالت،  تولیدکننــدگان 
ــزات  ــرق و تجهی ــد ب ــزات تولی ــی، تجهی صنعت
ــزات  ــیرآالت، تجهی ــورها، ش ــه، کمپرس مربوط
هیدرولیــک و پنوماتیــک، دیگ هــای صنعتــی، 
حرارتــی،  نیروگاه هــای  واحدهــای،   CHP

نیروگاه هــای  گاز،  و  بخــار  توربین هــای 
خنک کننــده  برج هــای  مخــازن،  حرارتــی 
لولــه و اتصــاالت لولــه، اتوماســیون و ژنراتورهــا 

می شــود.
بنــگاه  بــه  بنــگاه  جلســات  هماهنگــی 
بــرای  روس  صنایــع  صاحبیــن  بــا 
شــهرک های  از  بازدیــد  مشــارکت کنندگان، 
صنعتــی، نشســت مشــترک در ســفارت ایــران، 
ــیه،  ــی روس ــاق بازرگان ــا ات ــترک ب ــه مش جلس
ــت  ــگاهی، دریاف ــار نمایش ــال ب ــل و ارس حم
ویــزای تجــاری، امــکان هماهنگــی بازدیــد 
از شــرکت ها و کارخانجــات مرتبــط، امــکان 
ــات  ــیم کارت از خدم ــم و س ــی مترج هماهنگ
پاویــون و هیــأت تجــاری همــراه  جانبــی 

ــت. اس

فعــاالن  همیشــگی  دغدغه هــای  از  یکــی 
زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری، ورود کــم 
تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه صنعــت 
ــن  ــه عنــوان یکــی از راهبردی تری کشــاورزی ب

ــت. ــور اس ــع کش صنای
 

ــا توســط ســورنا ســتاری  ــه باره موضوعــی ک
معــاون پیشــین علمــی و فنــاوری رییــس 
جمهــوری مطــرح شــد و ایــن نهــاد در تــاش 
بــود تــا بــا ارائــه خدمــات و حمایت هــای 

ویــژه بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان؛ زمینــه 
ــت  ــن صنع ــمندانه ای ــه و هوش ــعه فناوران توس
ــی  ــه رکن ــور را ک ــرای کش ــم ب ــی و مه حیات
ــور  ــی در کش ــت غذای ــن امنی ــی در تامی اصل

ــد. ــم کن ــت را فراه اس
ــد  ــش تولی ــون جه ــاس در قان ــن اس ــر همی ب
ــت  ــه ظرفی ــتفاده از هم ــر اس ــان ب ــش بنی دان
هــای دانشــی و تخصصــی موجــود بــرای 
ــرار  ــده و ق ــد ش ــت تاکی ــن صنع ــای ای ارتق
اســت بــا ابــاغ هیــات وزیــران بــه وزارت 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و وزارت جهــاد 
ــد. ــاق بیفت ــن اتف ــاورزی؛ ای کش

ــود  ــی خ ــه اباغ ــران در آیین نام ــات وزی هی
ــا  ــا ب ــت داده اســت ت ــوم ماموری ــه وزارت عل ب
ــه  ــبت ب ــاورزی نس ــاد کش ــک وزارت جه کم
ایجــاد دهکــده فنــاوری و نــوآوری، مــزرع 
و  کارآفرینــی  مراکــز  نــوآوری،  و  فنــاوری 
ــه  ــی در زمین ــد تخصص ــز رش ــوآوری و مراک ن
کشــاورزی هوشــمند و رقومــی) دیجیتــال( 

ــد. ــدام کن اق
همچنیــن وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
موظــف اســت زمینــه ایجــاد و راه انــدازی 
پردیــس هــای فنــاوری و نــوآوری بــا همــکاری 
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای 
صنعتــی ایــران و شــرکت هــای تابــع در اســتان 

ــد. ــم کن ــف کشــور را فراه ــای مختل ه
ــاون  ــدی مع ــر موی ــی اکب ــش عل ــدی پی چن
ترویــج  و  آمــوزش  تحقیقــات،  ســازمان 
ــش  ــردن بخ ــان ک ــز د انش بنی ــاورزی نی کش
کشــاورزی سیاســت اصلــی دولــت و نظــام 
اعــام و ایجــاد ۱۰ دهکــده فنــاوری و نــوآوری 
کشــاورزی در مراکــز تحقیقــات و آمــوزش 
ــود. ــده داده ب ــال را وع ــان س ــا پای کشــاورزی ت
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ترکیبات آلی آب با استفاده از روش های فناورانه اندازه گیری می شودسرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد
بــا صــدور حکمــی از ســوی رئیــس جمهــوری، 
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری منصــوب شــد.

ســیدابراهیم  اهلل   آیــت  حکــم  براســاس   
ــی  ــوری، روح اهلل دهقان ــس جمه ــی رئی رییس
ــت  ــت معاون ــوان سرپرس ــه عن ــادی ب فیروزآب
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری منصــوب 

شــد.
ــیدابراهیم  ــاب س ــم انتص ــن حک ــاس ای براس
ــی  ــوری، روح اهلل دهقان ــس جمه ــی رئی رییس
ــت  ــت معاون ــوان سرپرس ــه عن ــادی ب فیروزآب
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری منصــوب 

شــد.
در متــن حکــم انتصــاب رییســی، خطــاب بــه 
ــه  ــده اســت: »نظــر ب ــادی آم ــی فیروزآب دهقان
ــب شایســتگی، تجــارب و ســوابق علمــی  مرات
ــب  ــه موج ــما ب ــی، ش ــاب عال ــی جن و مدیریت
ایــن حکــم بــا حفــظ ســمت فعلــی، بــه عنــوان 
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری منصــوب مــی شــوید.«
ــال  ــد متع ــه خداون ــکال ب ــا ات ــد اســت ب »امی
و اهتمــام بــه »عدالــت محــوری و روحیــه 
ــتی«،  ــاک دس ــردم داری«، »پ ــی«، »م انقاب
ــاد  ــداری« و مف ــون م ــتیزی«، »قان ــاد س »فس

ــا برنامــه  عهدنامــه مدیــران دولــت مردمــی« ب
تحقــق  بــرای  جهــادی  حرکــت  و  ریــزی 
منویــات مقــام معظــم رهبــری در حــوزه علــم 
و فنــاوری در پیشــبرد اهــداف دولــت مردمــی 

ــید.« ــا باش ــه کوش ــوی مجدان ــران ق و ای
»توفیــق و ســربلندی آن جنــاب را در خدمــت 
ــران  ــوری اســامی ای ــدس جمه ــام مق ــه نظ ب
ــه از  ــف محول ــا و وظای ــت ه ــام ماموری و انج

ــم.« ــی نمای ــال مســالت م ــد متع خداون
دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی در حــال 
ــاد دانشــگاهی  ــس جه ــوان ریی ــه عن حاضــر ب
مشــغول بــه فعالیــت اســت. همچنیــن ایشــان 
در معاونــت تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری 
اســامی، معاونــت فرهنگــی  آزاد  دانشــگاه 
شــریف،  صنعتــی  دانشــگاه  اجتماعــی  و 
همــکاری در معاونــت پژوهشــی و مشــاور 
ــیار  ــریف و دانش ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــات  ــو هی ــا و عض ــی هوافض ــکده مهندس دانش
علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف نیــز فعالیــت 
ــش  ــعه بی ــری و توس ــت. وی راهب ــرده اس ک
ــای  ــوزه ه ــان در ح ــش بنی ــرکت دان از ۳۰ ش
ــروژه  ــد پ ــرای چن ــت و اج ــی و مدیری تخصص
ــت  ــی و تأســیس و مدیری و طــرح صنعتــی مل
ــهید  ــات ش ــز تحقیق ــوآوری و مرک ــس ن پردی
ــز  ــت مرک ــن مدیری ــدم و همچنی ــی مق تهران
ــوزه  ــاوری ح ــم و فن ــوزه عل ــد آن را در ح رش
ــود دارد. ــه خ ــم در کارنام ــاوری را ه ــم و فن عل

ــود را در  ــات خ ــادی تحصی ــی فیروزآب دهقان
رشــته مهندســی هوافضــا در دانشــگاه صنعتــی 
شــریف بــه پایــان رســاند و درحــال حاضــر بــه 
عنــوان دانشــیار دانشــکده مهندســی هوافضــا و 
عضــو هیــات علمــی ایــن دانشــگاه مشــغول بــه 

فعالیــت اســت.

پایش هوشمندانه زمین های کشاورزی؛ بازدهی تولیدات کشاورزی بیشتر 
شد

طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه در حوزه علوم شناختی مورد 
حمایت قرار می گیرد

ــاوری  ــا کمــک فن ــان ب ــش بنی ــی دان محصول
ژئوماتیــک طراحــی و تولیــد شــد کــه امــکان 
بازدهــی بیشــتر بــرای تولیــد محصــوالت 

زراعــی را بــه کشــاورزان می دهــد.

 جالیــزان دســتیار هوشــمند کشــاورزی اســت 
ــره  ــی و به ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــه ب ک
ــاوورزی،  ــان کش ــش کارشناس ــرداری از دان ب
ــش  ــا پای ــا ب ــت ت ــرده اس ــم ک ــزاری فراه اب
مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت ارتقــا بهــره 
وری، کاهــش هزینــه و افزایــش میــزان تولیــد، 
ــا قیمــت واقعــی، عملکــرد  فــروش محصــول ب
مزرعــه و درآمــد باالتــری بــرای کشــاورز 

ــم شــود. فراه

محصولــی کــه بــه زبــان ســاده در قالــب 
اپلیکیشــنی طراحــی شــده اســت کــه بــا 
و  دور  راه  از  ســنجش  فنــون  از  اســتفاده 
بازدهــی  امــکان  ماهــواره ای  عکس هــای 

بیشــتر بــرای تولیــد محصــوالت زراعــی را 
محصــول  ایــن  می دهــد.  کشــاورزان  بــه 
ــر  ــوکان فاط ــان ت ــش بنی ــرکت دان ــط ش توس
ــتاد  ــک س ــروه ژئوماتی ــت گ ــا حمای ــام و ب مه
توســعه فنــاوری هــای فضایــی و حمــل و نقــل 
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن پیشــرفته معاون

ــت. ــده اس ــد ش ــوری تولی جمه

جالیــزان بــا ارتقــا زنجیــره تامیــن کشــاورزی 
و تســهیل  یکپارچگــی خدمــات  از طریــق 
ــق  ــف از طری ــای مختل ــه بازاره ــی ب دسترس
امــکان خریــد و فــروش آنایــن، گامــی موثــر 
در تغییــر کشــاورزی معیشــتی بــه کشــاورزی 
صنعتــی و ســازگار بــا محیط زیســت محســوب 

می شــود.

یــک  قالــب  در  توانســته  نرم افــزار  ایــن 
کمــک  بــه  موبایــل  کاربــردی  اپلیکیشــن 
ــای  ــه تحلیل ه ــاز ب ــه نی ــد ک ــاورزانی بیای کش
خــود  مــزارع  از  پیچیده تــری  و  جزئی تــر 
ــت  ــزان وضعی ــزار جالی ــع نرم اف ــد. در واق دارن
ــس  ــا پ ــول ت ــت محص ــاز کش ــه را از آغ مزرع
اطاعــات  و  می کنــد  بررســی  برداشــت  از 
ــای در حســاب  ــا پیام   ه ــدی شــده  را ب طبقه بن
ــب  ــی او نص ــر گوش ــه ب ــاورز ک ــری کش کارب
شــده نظیــر میــزان ســامت محصــول، مقــدار 
ســبزینگی، عملکــرد آن و غیــره را یــادآور 

می شــود.

کروماتوگرافــی گازی یکــی از متداول تریــن 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــای کروماتوگراف روش ه
آنالیــز نمونه هایــی کــه قابلیــت تبخیــر شــدن 
ــرد دارد. ــد، کارب ــدون تخریــب ســاختار را دارن ب

 
ــرای تشــخیص اجــزا  کروماتوگرافــی روشــی ب
در ابعــاد نانومتــری بــا دقتــی در حــد و انــدازه 
ــن روش مدت هــا پیــش از  ــی اســت. ای مولکول
ــایی  ــرای شناس ــو، ب ــاوری نان ــکل گیری فن ش
مــواد بــه کار گرفتــه می شــد. اســاس کار 
کروماتوگرافــی، جداســازی اجــزاء مخلــوط 
متفــاوت حرکــت  از ســرعت  اســتفاده  بــا 
مولکول هــای مختلــف )ناشــی از تفــاوت در 
ــده  ــاز جداکنن ــا ف ــا ب ــزان برهمکنــش آن ه می
ــرژی اولیــه  ــا ان اســت( در محیــط یکســان و ب

ــت. ــابه اس مش

ــن  ــتگاهی، از مهم تری ــه دس ــگاه تجزی آزمایش
ــی  ــطح مل ــیمی در س ــگاه های فیتوش آزمایش
پیشــرفته  تجهیــزات  بــه  مجهــز  و  بــوده 
کروماتوگرافــی از جملــه چندیــن دســتگاه 
کروماتوگرافــی   ،)GC( گازی  کروماتوگرافــی 
و   )GC/MS( جرمــی  گازی– طیف ســنجی 
 )HPLC( کروماتوگرافــی مایــع بــا کارایی بــاال
از مهم تریــن برندهــای بین المللــی اســت.

ایــن آزمایشــگاه در ارزیابــی ســال ۱۴۰۰ 
ترویــج  و  آمــوزش  تحقیقــات،  ســازمان 
کشــاورزی )وزارت جهــاد کشــاورزی( توانســت 
عضــو  آزمایشــگاه   ۶۰۰ از  بیــش  بیــن  در 

ســازمان، رتبــه نخســت را کســب کنــد.
موسســه  دســتگاهی  تجزیــه  آزمایشــگاه 
ــور کارگاه  ــع کش ــا و مرات ــات جنگل ه تحقیق
ترکیبــات  کمــی  اندازه گیــری  آموزشــی 

از  اســتفاده  بــا  آبــی  نمونه هــای  در  آلــی 
کروماتوگرافــی گازی را به صــورت حضــوری 

می کنــد. برگــزار 
از محورهــای اصلــی ایــن کارگاه می تــوان بــه 
معرفــی کروماتوگرافــی و انــواع ســتون های 
آن، بررســی ســتون های مناســب جهــت آنالیــز 
نمونه هــای آبــی، بررســی نحــوه عملکــرد 
ــب پاســخ دهی  ــور FID و مقایســه ضرای دتکت
ترکیبــات مختلــف، آماده ســازی نمونــه شــامل 
ــش  ــوه افزای ــی و نح ــتاندارد داخل ــاب اس انتخ
آن و همچنیــن رســم منحنــی کالیبراســیون و 

نحــوه محاســبه نتایــج اشــاره کــرد.
دســتگاهی  تجزیــه  آزمایشــگاه  همچنیــن 
نســبت بــه آنالیــز مــواد مؤثــره گیاهــان 
ــا  ــرار ب دارویــی به خصــوص آنالیــز ترکیبــات ف
دســتگاه های GC و GC/MS فعالیت هــای 
ــواد  ــز م ــن آنالی ــته و همچنی ــترده ای داش گس
 HPLC مؤثــره غیــر فــرار را بــا دســتگاه

می  دهــد. انجــام 
ایــن آزمایشــگاه برخــی از آزمون هــای مربــوط 
ــن  ــل )INSO 9۲(، تعیی ــتاندارد عس ــه اس ب
روغن هــای  در  چــرب  اســیدهای  پروفایــل 
ــرار  ــی ف ــات آل ــی ترکیب ــز کم ــی و آنالی گیاه
در نمونه هــای آبــی و آلــی را نیــز انجــام 

می دهــد.
مجموعــه آزمایشــگاه های موسســه تحقیقــات 
ــی  ــای قطع ــور از اعض ــع کش ــا و مرات جنگل ه
ــردی  ــای راهب ــگاهی فناوری ه ــبکه آزمایش ش
ارائــه خدمــات متنــوع تخصصــی  و  بــوده 
ــبکه  ــن ش ــای ای ــه اعض ــه کلی ــگاهی ب آزمایش
دانشــجویان  و  هیئت علمــی  )اعضــای 
مراکــز  دانشــگاه ها،  تکمیلــی  تحصیــات 
برنامه هــای  از   )... و  شــرکت ها  تحقیقاتــی، 
ــت. ــگاهی اس ــه آزمایش ــن مجموع ــی ای اصل

ایــن مجموعــه همچنیــن کارگاه های آموزشــی 
ــان  ــه متقاضی ــرای کلی ــی ب ــی، تخصص عموم
از  گروهــی(  و  نیمه خصوصــی  )خصوصــی، 
سراســر کشــور به صــورت حضــوری و مجــازی 
برگــزار  پیشــرفته  و  مقدماتــی  ســطوح  در 

می کنــد

در راســتای ارتقــای دانــش علــوم شــناختی در 
ــی  ــی ترکیب ــای پژوهش ــور، طرح ه ــطح کش س

از چنــد پایان نامــه حمایــت مــی شــود.
 

ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی 
ــا  در راســتای سیاســت های خــود می کوشــد ب
حمایــت از طرح هــای پژوهشــی، زمینــه ترویــج 
دانــش، تولیــد فنــاوری و خدمــات شــناختی را 
در ســطح کشــور فراهــم و انگیــزه فعالیت هــای 
علمــی و تحقیقاتــی در حوزه هــای علــوم و 

ــد. ــناختی  گســترش ده ــای ش فناوری ه

هم افزایــی  افزایــش  به منظــور  ســتاد 
در  دانشــجویی  رســاله های  و  پایان نامه هــا 
راســتای تحقــق اهــداف مصــوب در حــوزه 
فراخــوان  نوزدهمیــن  در  شــناختی  علــوم 
پاییــز  در  پژوهشــی  از طرح هــای  حمایــت 
ــت  ــته ج حمای ــای دس ــاری از طرح ه ــال ج س

. می کنــد
ایــن  در  محققــان  پیشــنهادی  طرح هــای 

دو  حداقــل  از  ترکیبــی  شــامل  فراخــوان 
دکتــری(  ارشــد/  )کارشناســی  پایان نامــه 
اســت کــه بایــد در راســتای اهــداف پژوهشــی، 
توســعه فنــاوری و یــا خدمــات شــناختی و در 
چارچــوب اولویــت هــای ســتاد قــرار داشــته و 

دســتاورد یکپارچــه ای را دنبــال کننــد.
فنــاوری،  توســعه  و  پژوهشــی  طرح هــای 



62ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

شهریورماه 1401- نشریه شماره 10

ــروط  ــه، مش ــوم پای ــوزه  ی عل ــاً در ح خصوص
ــرح  ــدی ط ــای بع ــودن فازه ــخص ب ــه مش ب
بــرای رفــع نیازهــای جامعــه و توســعه اقتصــاد 
ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــان م دانش بنی
ــور  ــان، به منظ ــویق محقق ــرای تش ــاوه ب به ع
طــرح  قالــب  در  پایان نامه هــا  ترکیــب 
طرح هــای  از  حمایــت  میــزان  پژوهشــی، 
دســته ج تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی 
ــد  ــان واج ــی محقق ــوان از تمام ــن فراخ در ای
شــرایط دعــوت کــرده اســت تــا فــرم پیشــنهاد 
طــرح را دریافــت و بــر اســاس فایــل راهنمــای 
ثبــت طــرح پژوهشــی دســته ج تکمیــل کــرده 
ــال  ــاه س ــا ۳۰ مهرم ــی ۲۰ ت ــازه زمان و در ب
ــری خــود در  ــل کارب ــق کارتاب ــاری، از طری ج
ســایت ایــن ســتاد بارگــذاری کننــد. بارگذاری 
فایــل  پیشــنهاد طــرح فقــط در تاریــخ اعــام 

شــده ممکــن اســت.

شناسایی نانوفناوران مستعد؛ فعاالن حوزه پزشکی پیشتازی می کنند

اتصال بازار عرضه و تقاضا به 
نیازهای فناورانه پاسخ می دهد؛ 
نقش آفرینی کارگزاران در بازار 

محصول ایران ساخت بر پایه هوش مصنوعی تشخیص زودهنگام ناباروری مردان را ممکن کردتولیدات

ــو  ــب نان ــای منتخ ــعه فناوری ه ــه توس برنام
بــا همــکاری کانــون پتنــت ایــران، تیــم هــای 
فنــاور مســتعد را در حــوزه فنــاوری نانــو 
شناســایی و در قالــب حمایــت از ثبــت اختــراع 
ــد. ــت می کن ــا حمای ــاوری از آن ه ــعه فن و توس

 ایــن برنامــه شــامل ۳ مرحلــه شناســایی، 
ارزیابــی و توانمندســازی هســته های فنــاور 
اســت. بــه منظــور توانمندســازی فنــاوران ایــن 
ــات  ــازی، خدم ــاری س ــیر تج ــه در مس برنام
ــت. در  ــده اس ــه ش ــا ارائ ــه آن ه ــی ب متنوع
همیــن راســتا، ســه مــورد تحلیــل پتنــت 
ــک  ــور، میکروفلوئیدی )در حــوزه هــای نانوژنرات
و چارچــوب هــای فلزی-آلــی(، ســه مــورد 
ــورد  ــن م ــی و چندی ــای کارگاه ــذاری فض واگ
ــب وکار و  ــای کس ــاوره ه ــازار، مش ــه ب مطالع
ــاوران  ــه فن ــراع ب ــت اخت ــی و ثب دوره آموزش
ارائــه شــده اســت. همچنیــن ۱۲ هســته فنــاور 
ــت  ــه محافظ ــاز ب ــف نی ــل مختل ــه دالی ــه ب ک

ــرای  ــم ب ــتند ه ــود داش ــاوری خ ــریع از فن س
ثبــت موقــت اختــراع حمایــت دریافــت کردنــد.

ــعه  ــتاد توس ــوی س ــا از س ــت ه ــن حمای ای
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  نانــو  فنــاوری 
ریاســت جمهــوری کــه حامــی و پیشــتاز 
در حــوزه حمایــت از زیســت بــوم فنــاوری 
ــه  ــت ب ــور اس ــو در کش ــت نان ــوآوری صنع و ن
ــازار  ــعه ب ــه توس ــده و ب ــه ش ــان ارائ متقاضی
علمــی و تخصصــی ایــن صنعــت کمــک کــرده 

ــت. اس
 فنــاوران حــوزه پزشــکی حمایــت 

بیشــتری دریافــت کردنــد
 ۴۵ موجــود  هــای  گــزارش  اســاس  بــر 
درصــد درخواســت هــا و حمایــت هــا بــه 
ــوزه  ــه ح ــا ب ــری کرون ــه گی ــه هم ــل ادام دلی
پزشــکی، حســگرها و ملزومــات بهداشــتی 
ــای  ــای انرژی ه ــوزه ه ــود. ح ــی ش ــط م مرتب

نــو و الکترونیــک نیــز از جملــه حوزه هــای 
ــه حســاب  ــرای تجــاری ســازی ب ــت ب پرظرفی
ــاور را  ــه ۲۰ درصــد هســته های فن ــد ک می آین

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ب
ــو  ــاوران نان ــروه از فن ــه گ ــه س ــن برنام در ای
کــه  نانــو  فعــال  هــای  »شــرکت  شــامل 
محصــوالت بــا فنــاوری هــای روز جهانــی 
دارنــد«، »گــروه هــای پژوهشــی دانشــگاهی که 
ــه  ــوالت نوآوران ــی و محص ــای کیف ــش ه پژوه
جهانــی را توســعه داده انــد« و »اســاتید جــوان 
ــگاه  ــی از دانش ــه تازگ ــه ب ــگرانی ک و پژوهش
هــای معتبــر خــارج از کشــور بازگشــته انــد«؛ 
ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــدند و م ــش ش پای

چهــل و یکمیــن نشســت مجــازی بروکرهــای 
شــبکه فــن بــازار ملــی معاونــت علمــی و 
ــهریورماه  ــوری ۳۱ ش ــت جمه ــاوری ریاس فن

ســال ۱۴۰۱ برگــزار می شــود.

 کارگــزاران تبــادل فنــاوری شــبکه فــن 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  ملــی  بــازار 
ــا  ــرای تقاض ــتر الزم ب ــوری بس ــت جمه ریاس
ــذب  ــن ج ــاوری و همچنی ــازی فن و تجاری س
ســرمایه در اســتان ها را فراهــم کرده انــد و 
ــک کــردن طرف هــای »عرضــه«  ــه نزدی وظیف
و »تقاضــا« را در حــوزه فنــاوری و محصــوالت 
ــا  ــه ب ــی ک ــد. نقش ــده دارن ــر عه ــرفته ب پیش
شــکل گیــری شــبکه فــن بــازار در ســال هــای 
اخیــر توانســته؛ تبــادالت فناورانــه را در کشــور 

ــد. ــق ده رون
مجــازی  نشســت  یکمیــن  و  »چهــل 
بروکرهــای شــبکه فن بــازار ملــی معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری« بــه 
میزبانــی شــرکت توســعه صنعــت شــریف 
»کارگــزار فن بــازار ملــی ایــران در اســتان 
ــاوری  کرمانشــاه« برگــزار می شــود. عرضــه فن
شــرکت های  و  محصــوالت  معرفــی  بــرای 
ــرای معرفــی  دانش بنیــان، تقاضــای فنــاوری ب
نیازهــای فناورانــه و طرح هــای ســرمایه گذاری 
هســتند. نشســت ها  این گونــه  محورهــای 

ــه  ــه عرض ــت در زمین ــن نشس ــای ای محوره
فنــاوری شــامل دانــش فنــی کاهــش ۲۰ 
درصــدی ســیمان در قطعــات بتنــی مطابــق بــا 
اســتاندارد مربوطــه، دســتگاه تســت لوله هــای 
مدفــون در برابــر زلزلــه و دانــش فنــی تولیــد 
ــه  ــر و در زمین ــاختمانی لیپ ــای س ــوک ه بل
ــل  ــی تبدی ــش فن ــم دان ــاوری ه ــای فن تقاض
تفالــه شــیرین بیــان بــه خــوراک دام و ســاخت 
انــواع محصــوالت آرایشــی بهداشــتی بــرا پایــه 

ــان اســت. شــیرین بی
ــا  ــت ب ــم محروی ــرمایه گذاری ه ــش س در بخ
طــرح تولیــد پلــی آلومینیــوم کلرایــد و تولیــد 

اوره فســفات اســت

ــا  ــرا ب ــوالت همگ ــوزه محص ــی در ح محصول
اســتفاده از هــوش مصنوعــی توانســته ارزیابــی 
اســپرم را بــه صــورت خانگــی و بــر روی 

تلفن هــای هوشــمند ممکــن کنــد.
 نابــاروری موضوعــی اســت کــه علی رغــم 
پیشــرفت های علمــی زیــاد در طــی چنــد 
دهــه اخیــر در حــال افزایــش اســت و از 
ــده اســت. در  ــته ش ــز کاس ــاروری نی ــزان ب می
ــن  ــد ای ــل ۴۰ درص ــردان دلی ــان م ــن می ای
ــه  ــان ب ــدازه زن ــه ان ــا ب ــتند ام ــوع هس موض
ــاروری آن هــا توجــه  اختــاالت و مشــکات ناب

ــت. ــده اس نش
ــردان  ــپرم م ــداد اس ــر تع ــال اخی طــی ۵۰ س
ــی  ــواهد علم ــه ش ــت و هم ــه اس ــش یافت کاه
ــردان را  ــاروری م ــه ب ــتر ب ــه بیش ــزوم توج ل
نابــاروری در دنیــا  نــرخ  ایجــاب می کنــد. 
نزدیــک بــه ۱۵ درصــد اســت در حالــی کــه در 
ــار ۲۰ درصــدی مواجــه هســتیم. ــا آم کشــور ب

از  زوج  هــزار   ۴۰۰ و  میلیــون   ۳ از  بیــش 
مجمــوع ۱۷ میلیــون زوج در ســن بــاروری بــا 
ــاروری  ــیوع ناب ــتند. ش ــه هس ــکاتی مواج مش
ــال از شــیوع  ــا ۳۵ س ــردان ســنین ۱۸ ت در م
دیابــت در ایــن جمعیــت در ایــران بیشــتر 

ــت. اس
ســبک زندگــی معاصــر خطــر بــروز نابــاروری 
ــن ازدواج  ــن س ــد و همچنی ــش می ده را افزای
و ســن فرزنــدآوری نیــز افزایــش یافتــه اســت.  
ــزوم اســتفاده از فناوری هــای همگــرا   امــروزه ل
ــته ای  ــن رش ــات( و بی ــاوری اطاع ــو و فن )بی
بــرای کاهــش ایــن مشــکل بیشــتر از گذشــته 

ــود. ــاس می ش احس
هــوش  از  اســتفاده  بــا  محصولــی  اخیــرا 
ــپرم را  ــی اس ــت ارزیاب ــته اس ــی توانس مصنوع
بــه صــورت خانگــی و بــر روی تلفن هــای 
ــه  ــه ب ــدی ک ــد. فرآین ــن کن ــمند ممک هوش
غربالگــری نابــاروری در مــردان، تشــخیص 
ســریع تــر ایــن موضــوع و کاهــش هزینه هــای 

نظــام ســامت کمــک شــایانی می کنــد.

خانــه؛  در  اســپرم  آزمایــش   
غربالگــری اولیــه در تشــخیص 

نابــاروری زودهنــگام 

تلفــن  از  اســتفاده  گســترش  بــا  امــروزه 
ــد  ــد فرآین ــه بتوان ــی ک ــمند، راه حل های هوش
ــه  ــدون مراجع ــه را ب ــپرم در خان ــش اس آزمای
بــه مراکــز آزمایشــگاهی انجــام دهنــد از نظــر 
مــردان ترجیــح داده مــی شــود. در مــردان بــه 

دالیــل مختلــف تمایــل بــرای انجــام تســت در 
ــت را  ــن تس ــام ای ــت و انج ــم اس ــگاه ک آزماش
یــا بــه تعویــق مــی اندازنــد یــا بــه طــور کلــی 

انجــام نمی دهنــد.
گجــت و اپلیکیشــن بــر پایــه هــوش مصنوعــی 
ــد  ــی  ده ــردان م ــه م ــن فرصــت را ب ــپو ای اس
کــه بــا آرامــش روانــی و در محیــط خصوصــی 
خــود نســبت بــه انجــام آزمایــش اقــدام کننــد 
ــز را در  ــود را نی ــاروری خ ــد ب ــد رون و بتوانن
قالــب ویدیــو و گــزارش هــای ماهانــه مشــاهده 

و بــا پزشــک خــود بــه اشــتراک بگذارنــد.

کلینیک هــای  جدیــد  نســل   
بــاروری مبتنــی بــر داده

اپلیکیشــن اســپو بــا تکیــه بــر داده هــای 
ــر اســتانداردهای ســازمان بهداشــت  ــی ب مبتن
ــاروری  ــت ب ــل وضعی ــه تحلی ــدام ب ــی اق جهان
کاربــران می کنــد. ماموریــت اســپو، ســاده 
ســازی چالش هــای نابــاروری در مــردان و 
ــورد  ــو در م ــی گفتگ ــوی فرهنگ ــتن تاب شکس

ــت. ــردان اس ــاروری م ناب
ایــن گجــت پارامترهــای کلیــدی تعــداد، 
ــه  ــر ارائ ــه کارب ــپرم را ب ــکل اس ــرک و ش تح
آزمایشــگاه  یــک  عنــوان  بــه  و  می دهــد 
قابلیــت  کوچــک خانگــی عمــل می کنــد. 
ــاال مبتنــی  ــا دقــت ب تکرارپذیــری و ارزیابــی ب
بــر داده، امــکان پایــش بهبــود بــاروری را بــرای 
کاربــر میســر می ســازد. اســپو در تــاش اســت 
ــاروری  ــان ناب ــا خــارج از فضــای ســنتی درم ت

ــا تشــخیص زود  کــه در کلینیــک هــا اســت ب
هنــگام از شــیوع ایــن بیمــاری جلوگیــری 

ــد. کن

مناطــق  در  غربالگــری  ابــزار   
محــروم

ــا  ــپو ب ــل اس ــی دودران مدیرعام حســین واثق
ــز  ــه مراک ــه در بحــث دسترســی ب ــان این ک بی
درمــان نابــاروری در کشــور شــاهد یــک توزیــع 
نامتــوازن هســتیم، گفــت:  در حــدود ۴۰ 
ــران  ــاروری در ته ــان ناب ــز درم ــد از مراک درص
ــه  ــروم ب ــق مح ــی در مناط ــتند و دسترس هس
ــکل  ــا مش ــاروری ب ــان ناب ــای درم ــک ه کلینی
مواجــه اســت کــه در ایــن راســتا گجــت اســپو 
ــد. ــاز باش ــد کارس ــروم می توان ــق مح در مناط

ــش  ــه کاه ــد ب ــپو می توان ــه داد: اس وی ادام
موضــوع  در  ســامت  نظــام  هزینه هــای 
نابــاروری کمــک شــایانی کنــد و همچنیــن بــا 
توجــه بــه نگرانی هایــی کــه در زمینــه کاهــش 
ــک  ــوان ی ــود دارد، به عن ــت وج ــد جمعی رش

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــزار کارآم اب
ــه گفتــه واثقــی دودران در مناطــق محــروم  ب
ــامت  ــات س ــودن اطاع ــن ب ــکل پایی ــا مش ب
بــاروری مواجــه هســتیم کــه منجــر بــه شــیوع 
بیشــتر نابــاروری در ایــن مناطــق شــده اســت، 
بــا در اختیــار قــرار دادن ایــن ابــزار بــا قیمــت 
پاییــن می توانیــم در ســامت جامعــه در ایــن 

ــری داشــته باشــیم. مناطــق نقــش مؤث
 داده کاوی دیتاهای ناباروری

ــز  ــگاه داده مراک ــاد پای ــال ایج ــه دنب ــپو ب اس
نابــاروری کشــور، داده کاوی و تحلیــل دیتاهای 
ــا  ــوان ب ــورت می ت ــن ص ــت. در ای ــود اس موج
ــه  ــها، در هزین ــام آزمایش ــت انج ــب درس ترتی
و زمــان بــرای بیمــار صرفــه جویــی و فرآینــد 

درمــان بیمــاران را بهینــه کــرد.
همچنیــن مــی تــوان در فرآینــد تصمیــم 
ــر  ــه ب ــی ک ــوع روش درمان ــورد ن ــری در م گی
اســاس نــوع علــت نابــاروری صــورت می گیــرد 
ــردی  ــز راهب ــرد. مرک ــک ک ــک کم ــه پزش ب
از  حمایــت  همــواره  همگــرا  فناوری هــای 
ــود  ــتور کار خ ــوالت را در دس ــه محص اینگون

ــت. ــرار داده اس ق
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پتنت- دستاورد فناورانه یک شرکت دانش بنیان در ادارات اختراع معتبر خارجی ثبت شد
کننــده  اســتریل  و  بی خطرســاز  دســتگاه  
یــک  بیمارســتانی  خطرنــاک  پســماندهای 
ــت  ــون پتن ــط کان ــان توس ــرکت دانش بنی ش
ایــران در ادارات اختــراع معتبــر خارجــی ثبــت 

ــد. ش
 

از  زیــادی  حجــم  امــروز،  جهــان  در 
پســماندهای بیمارســتانی، همــه روزه در تمامــی 
ــی  ــتی و درمان ــز بهداش ــتان ها و مراک بیمارس
ایــن میــان، پســماند  تولیــد می شــود. در 
ــی  ــده بیماری زای ــل زن ــاوی عوام ــی، ح عفون
ــدن آن هــا  ــده مان اســت کــه توانایــی بقــا و زن
بــا یکدیگــر متفــاوت اســت، به عنوان مثــال 
ویــروس هپاتیــت ب در هــوای خشــک، بســیار 
ــر روی  ــه ب ــن هفت ــا چندی ــت و ت ــدار اس پای

ســطوح زنــده می مانــد.

 ۷۲ از  بیــش  روزانــه  متوســط  به طــور 
ــز  ــطح مراک ــا از س ــماند، تنه ــواع پس ــن ان ت
بهداشــتی و درمانــی شــهر تهــران جمــع آوری 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای می ش
ــتر  ــور، به مراتــب بیش ــطح کش میــزان در س
ماشــین آالت  و  خدمــات  شــرکت  اســت. 
شــفادرد، یکــی از شــرکت هایی اســت کــه 
کانــون پتنــت ایــران به منظــور حمایــت از 
دانش بنیــان کشــور،  و  نــوآوری  زیســت بوم 
ــه آن در  ــه ثبــت دســتاوردهای فناوران اقــدام ب
ــرده  ــی ک ــر خارج ــراع معتب ــت اخت ادارات ثب

ــت. اس

دســتگاه های  ســاخت 
اســتریل  و  بی خطرســاز 
کننــده پســماندهای خطرنــاک 
جملــه  از  بیمارســتانی، 
شــرکت  ایــن  موفقیت هــای 

اســت. دانش بنیــان 
ــه گفتــه ســید مرتضــی ســادات مدیرعامــل  ب
شــرکت خدمــات و ماشــین آالت شــفادرد، 
عوامــل  انــواع  دارای  عفونــی،  پســماندهای 
ــروس  ــری، وی ــواع باکت ــون ان ــاری زا همچ بیم
ــا  ــط ره ــه در محی ــتند و چنانچ ــگل هس و ان
شــوند، بــه انتقــال بیماری بــه انســان و آلودگی 
زیســت محیطی منجــر می شــوند. از عمــده 
ــی،  ــماند عفون ــواع پس ــده ان ــز تولیدکنن مراک
ــز بهداشــتی  ــتان ها، مراک ــه بیمارس ــوان ب می ت
کلینیک هــای  آزمایشــگاه ها،  درمانــی،  و 
دامپزشــکی، مراکــز دفــن پســماند و درنهایــت 

زندان هــا اشــاره کــرد.

مطابــق بــا مــاده ۷ قانــون مدیریــت پســماند، 
ــژه  ــاک و وی ــی پســماند خطرن ــت اجرای مدیری
بــر عهــده تولیدکننــدگان ایــن نــوع از زباله هــا 
اســت. از طرفــی بــا توجــه بــه مــاده ۶۴ ضوابط 
ــماندهای  ــی پس ــت اجرای ــای مدیری و روش ه
پســماندهای  بی خطرســازی  پزشــکی، 
ــز عمــده  ــده توســط مراک ــز و برن ــی و تی عفون
ــد  ــژه مانن ــکی وی ــماند پزش ــده پس تولیدکنن
و  متوســط  شــهرهای  در  و  بیمارســتان ها 
ــا  ــزرگ بایــد در محــل تولیــد انجــام شــود ت ب
ــای  ــل و هزینه ه ــرات ناشــی از حمل ونق مخاط

ــد. ــل برس ــه حداق ــه ب مربوط

ــه  ــود ک ــه ش ــر گرفت ــامانه ای در نظ ــد س بای
بتوانــد انــواع پســماند عفونــی را بی خطــر 

کــرده و از طرفــی مشــکل زیســت محیطی 
ــرکت  ــن رو، ش ــد. ازای ــته باش ــراه نداش ــه هم ب
 ،۳flash شــفادرد بــا ابــداع و ســاخت دســتگاه
ایــن مشــکل  برطــرف ســازی  بــه  اقــدام 

اســت. کــرده  زیســت محیطی 
 

ــاز  ــی خطرس ــتگاه ب ــرد دس عملک
ــوم ــی موس ــماند عفون پس

ــاوی  ــه های ح ــدا کیس ــتگاه، ابت ــن دس در ای
پســماند عفونــی یک به یــک توســط کاربــر 
وارد قســمت خردکــن می شــود. در ادامــه و 
ــماند  ــتگاه از پس ــت دس ــل ظرفی ــد از تکمی بع
عفونــی، کل سیســتم خردکــن کیســه های 
حــاوی پســماند عفونــی و مایعــات جمــع 
شــده در دســتگاه وارد ســیکل بــی خطرســازی 

اســتریل می شــود.

شــرایط ســیکل اســتریل بدیــن شــرح اســت 
کــه دمــا ۱۲۱ درجــه ســانتی گراد، فشــار ۲،۵ 
ــان  ــا و زم ــت، دم ــه اس ــان ۳۰ دقیق ــار و زم ب
ایــن دســتگاه قابــل تنظیــم اســت. پــس 
پســماند  کاربــر،  بی خطرســازی،  از ســیکل 
ــته بندی  ــورت بس ــه به ص ــده را ک ــر ش بی خط

ــد. ــارج می کن ــتگاه خ ــت، از دس ــده اس ش

ــی نصــب  ــز درمان ــه در مراک ــن دســتگاه ک ای
پســماند  کامــل  بی خطرســازی  بــا  شــده، 
فراهــم  آنجــا  تــا  را  الزم  ایمنــی  عفونــی، 
ــراه  ــی هم ــماندها حت ــن پس ــه ای ــازد ک می س
بــا ســایر پســماندهای عــادی بیمارســتان 
ــود.  ــع آوری  ش ــه جم توســط شــهرداری منطق
از  و  گندزدایــی  بی خطرســازی،  از  منظــور 
بیــن بــردن عوامــل میکروبــی در پســماند 
ــن، امحــا  ــل از دف ــد قب ــه بای ــی اســت ک عفون
نهایــی و یــا جابه جایــی از محــل تولیــد ماننــد 
گندزدایــی  یــا  و  بی خطــر  بیمارســتان ها، 

ــود. ش
 

فنــاوری و اجــزای تشــکیل دهنده 
ه ستگا د

ایــن دســتگاه از دو قســمت عمــده خردکــن و 
مخــزن نگهدارنــده زبالــه تشــکیل شــده اســت 
ــرد  ــن، خ ــط خردک ــماند توس ــدا پس ــه ابت ک

ــود. ــزن می ش ــپس وارد مخ ــده و س ش
تیغه هــای  کمــک  بــا   flash۳ دســتگاه 
دارد  را  قابلیــت  ایــن  خردکــن،  چهارگانــه 
ــی  ــماند عفون ــون پس ــواع گوناگ ــد ان ــه بتوان ک
را خــرد کنــد. پســماند عفونــی از عناصــر 
ــتیک  ــزات و پاس ــه، فل ــد پارچ ــون مانن گوناگ
تشــکیل شــده اســت کــه ابعــاد مختلفــی دارند. 
بی خطرســاز  دســتگاه  خردکــن  ازایــن رو، 
پســماند عفونــی، بایــد ایــن قابلیــت را داشــته 
ــواد  ــن م ــد همــه ای باشــد کــه به راحتــی بتوان

ــد. ــرد کن را خ

معمــوالً در تمــام اتوکاوهــا، تنهــا فــاز جامــد 
اســتریل می شــود و امــکان بی خطرســازی 
فــاز مایــع وجــود نــدارد. ایــن در حالــی اســت 
کــه در ایــن دســتگاه، فــاز مایــع از فــاز جامــد 
موجــود در پســماند عفونــی جــدا شــده و 

به طــور جداگانــه اســتریل می شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه دمــای مایعــات نســبت به 

ــتم  ــن سیس ــی رود، ای ــاال م ــر ب ــدات دیرت جام
طــوری طراحی شــده کــه دو فــاز مایــع و 
جامــد را از هــم جــدا کنــد و درواقــع بــا خــرد 
شــدن پســماند، فــاز جامــد وارد کیســه زباله ای 
می شــود کــه از قبــل در دســتگاه نصــب شــده 
اســت و فــاز مایــع در ســینی موجــود در انتهای 
دســتگاه جمــع می شــود. در ادامــه، ابتــدا فــاز 
مایــع بــه کمــک کلیــد پیش گرم کــن کــه 
ــرم  ــت گ ــده اس ــور طراحی ش ــن منظ ــرای ای ب
می شــود و دمــای آن افزایــش می یابــد. در 
ــریع تر  ــتریل، سیســتم س ــان اس نتیجــه در زم
ــن ترتیــب،  ــای مدنظــر می رســد و بدی ــه دم ب

ــوند. ــر می ش ــع، بی خط ــد و مای ــاز جام دو ف

بــرای تمــاس کمتــر کاربــر بــا پســماند، ایــن 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ای طراحی ش ــتگاه به گون دس
ــه  ــوط ب ــی از درب مرب ــماند عفون ــه پس کیس
قســمت خردکــن دســتگاه وارد می شــود و 
بســته بندی  به صــورت  و  اســتریل  پســماند 
ــل از  ــود. قب ــارج می ش ــر خ ــده از درب دیگ ش
ــر، ۱۲ کیســه کــه  خــرد شــدن پســماند، کارب
از جنــس PP اســت را در جایــگاه مربــوط 
ــه،  ــد. در ادام ــه نصــب می کن ــه ســینی تغذی ب
پســماند بعــد از خــرد شــدن بــه داخــل 
ــه  ــل و وارد چرخ ــده منتق ــه های تعبیه ش کیس
ــه های  ــر کیس ــپس کارب ــود. س ــتریل می ش اس
ــارج  ــتگاه خ ــده را از دس ــتریل ش ــماند اس پس

می کنــد.

قابلیــت  دســتگاه  ایــن  همچنیــن 
ــد  ــتگاه می توان ــن دس خودشستشــویی دارد. ای
بــا دمــای ۱۳۱ درجــه ســانتی گراد و بــا کمــک 
فشــار آب و چرخــش خردکــن و ســینی تغذیه، 
ــرد. ــرار گی ــو ق ــورد شستش ــودکار م ــور خ به ط

ــی  ــماند عفون ــتگاه پس ــن دس ــه در ای ازآنجاک
فیلتــر  کمــک  بــه  می شــود،  و خــرد  وارد 
چندالیــه و آنتــی باکتریــال موجــود در مســیر 
خروجــی هــوای داخــل دســتگاه، مانــع از 
ــود. ــط می ش ــه محی ــوع ب ــوی نامطب ــار ب انتش

 
بــا  کاربــر  حداقلــی  تمــاس 

عفونــی پســماند 
ــده  ــتریل کنن ــتگاه اس ــت دس ــن مزی مهم تری
پســماند عفونــی ایــن اســت کــه کاربــر حداقــل 

ــماند  ــی را دارد. پس ــماند عفون ــا پس ــاس ب تم
ــر  ــد بی خط ــماند جام ــا پس ــان ب ــع هم زم مای
ــماند  ــاوی پس ــه ح ــه کیس ــی ک ــده و زمان ش
جامــد و مایــع خــرد می شــود، پســماند جامــد 
درون  در  قبــل  از  کــه  کیســه های  داخــل 
دســتگاه تعبیه شــده اســت، می شــود، امــا 
ــه  ــه ک ــر کیســه ریخت ــینی زی ــه س ــات ب مایع
ــه دمــای ۵۰  ــه کمــک عملکــرد پیش گــرم ب ب
ــرد  ــام خ ــس از اتم ــد. پ ــه می رس ــا ۶۰ درج ت
ــان وارد  ــد توأم ــع و جام ــماند مای ــدن، پس ش
مرحلــه دمایــی و بی خطرســازی می شــوند.

بــرای  خارجــی،  مشــابه  نمونه هــای   
بی خطرســازی فــاز مایعــات پســماند، طراحــی 
نشــده اند، امــا ایــن دســتگاه قــادر اســت 
ــد. در  ــر کن ــع را بی خط ــد و مای ــاز جام دو ف
ــی،  ــابه خارج ــن مش ــامانه های دارای خردک س
از خــرد شــدن در مخــزن  پســماند پــس 
ــن  اســتریل کننــده، ته نشــین می شــود کــه ای
ــتگاه دارد  ــردن دس ــز ک ــه تمی ــاز ب ــئله نی مس
ــدن  ــل وارد ش ــه دلی ــتگاه ب ــن دس ــا در ای ام
پســماند خردشــده بــه کیســه، کمتــر آلــوده و 

می شــود. کثیــف 
همچنیــن در نمونه هــای مشــابه خارجــی، 
به صــورت  شــده  اســتریل  پســماند 
بســته بندی از دســتگاه خــارج نمی شــود و 
کاربــر به ســختی پســماند را از دســتگاه خــارج 
باعــث  ایــن مســئله  از طرفــی  و  می کنــد 
ــود  ــماند می ش ــر و پس ــاس کارب ــش تم افزای
امــا هــدف از ســاخت و اختــراع ایــن دســتگاه، 
ــت،  ــی اس ــماند عفون ــواع پس ــازی ان بی خطرس
بیــن  تمــاس  کم تریــن  کــه  ترتیبــی  بــه 

ــود. ــرار ش ــر برق ــماند و کارب پس
 

ــز  ــازمان ها و مراک ــه س ــروش ب ف
ــی ــی و خارج داخل

هم اکنــون، ایــن دســتگاه در مراکــز بهداشــتی 
و درمانــی سراســر کشــور از جملــه بیمارســتان 
تــازه تأســیس دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، 
بیمارســتانهای شــهدای بنــاب، شــهید رجائــی 
ــر  ــدران، ولیعص ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل دانش
و  نصــب  چالــوس  طالقانــی  و  قــم  )عــج( 
بهره بــرداری شــده و یــک نمونــه نیــز بــه 

ــت. ــده اس ــپانیا صادرش ــور اس کش
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ــه  ــه مجموع ــد ب ــزی تولی ــه ری ــتم برنام سیس
فرآیندهایــی گفتــه مــی شــود کــه کمــک مــی 
ــود را  ــره وری خ ــه به ــک مجموع ــا ی ــد ت کن
ــد. ــای خــود را کاهــش ده ــه ه ــا و هزین ارتق

 
ــان اوج  ــرکت س ــاون ش ــاکری مع ــه ش وجیه
پویــان اســپادانا بــا اشــاره بــه ایــن کــه در هــر 
ســازمان تولیــدی، برنامــه  ریــزی تولیــد قلــب 
حرکــت و موتــور محرکــه ســازمان اســت، 
گفــت: هماهنگــی واحدهــای مختلــف از جملــه 
ــاز  ــورد نی ــوارد م ــن م ــد، تأمی ــروش و تولی ف
تولیــد، برنامه ریــزی و صــدور دســتور کار از 
ماموریت هــای واحــد برنامــه  ریــزی تولیــد 
ــا  ــع آن ه ــه موق ــت و ب ــرای درس ــوده و اج ب
ــه  ــت ک ــی اس ــتم جامع ــود سیس ــد وج نیازمن
بتــوان به وســیله آن بــر اســاس اطاعــات 

ســازمان، برنامه ریــزی کــرد.

 
ســنجش طــرح ریــزی و اســتقرار 

ــتم ها سیس
ــاخت،  ــد ایران س ــزی تولی ــه ری ــتم برنام سیس
مدیریــت پــروژه و طراحــی فرآینــد بــرای 
ــرای  ــروژه ب ــدی پ ــان بن ــیر و زم ــظ مس حف
ــه  ــادی موج ــادل اقتص ــک تع ــه ی ــتیابی ب دس
ــان و کیفیــت در  ــه، زم ــن ســه عامــل هزین بی

ــد. ــی ده ــام م ــروژه را انج ــرای پ ــن اج حی

ــد،  ــرل تولی ــزی و کنت ــه ری ــن برنام همچنی
ــده  مدیریــت محصــول در طــول عمــر آن از ای
ــا اســتراتژی هایــی ماننــد  ــا عرضــه همــراه ب ت
ــازار  ــروج از ب ــی خ ــا حت ــول و ی ــود محص بهب
نیــز بــا اســتفاده سیســتم برنامــه ریــزی تولیــد 

ممکــن مــی شــود.
طــرح ریــزی و اســتقرار سیســتم هــا، برنامــه 
ریــزی، طــرح، بهبــود و پیــاده ســازی سیســتم 
ــه  ــوادی ب ــل م ــل و نق ــتقرار و حم ــای اس ه
ــود،  ــل ش ــی حاص ــر کارای ــه حداکث ــوی ک نح
توســط سیســتم برنامــه ریــزی تولیــد صــورت 

ــرد. ــی گی م
 

افزایش سود و کاهش هزینه ها
بهینــه یابــی برنامــه و تعییــن اســتراتژی 
انجــام  نحــوه  در  تغییــرات  ایجــاد  تولیــد، 

ــود  ــردن س ــینه ک ــور بیش ــه منظ ــا ب فرآینده
ــام  ــان انج ــا و زم ــه ه ــردن هزین ــه ک و کمین
فرآیندهــا، طراحــی و انتخــاب خــط تولیــد 
مناســب و انتخــاب موثرتریــن ترتیــب چیــدن و 
هماهنگــی تجهیــزات یــک واحــد تولیــدی بــه 
طــوری کــه حداکثــر کارایــی از تلفیــق منابــع 
ــود،  ــن ش ــدی ممک ــات تولی ــرای عملی الزم ب
ــد میســر  ــزی تولی ــه ری توســط سیســتم برنام

ــود. ــی ش م

ایــن مدیــر حــوزه دانــش بنیــان توضیــح داد: 
ــا ارتقــای  ــان اســپادانا ب شــرکت ســان اوج پوی
ــش  ــوزه کاه ــم در ح ــته ه ــره وری توانس به
ــت  ــم فرص ــود و ه ــع ش ــر واق ــا موث ــه ه هزین
ــه در  ــد ک ــاد کن ــتری ایج ــغلی بیش ــای ش ه
ــوردار  ــزایی برخ ــت بس ــاد از اهمی ــوزه اقتص ح

اســت.

نخســتین نشســت شــورای معاونــان و دبیــران 
ــت علمــی و فنــاوری و بنیــاد  ســتادهای معاون
ــی  ــور روح اهلل دهقان ــا حض ــگان ب ــی نخب مل
و  علمــی  معاونــت  سرپرســت  فیروزآبــادی 
ــوری و ســورنا ســتاری  ــاوری ریاســت جمه فن
ــران  ــان و مدی ــه معاون ــین و هم ــاون پیش مع
ــزار  ــگان برگ ــی نخب ــاد مل ــت و بنی ــن معاون ای

شــد.
 

سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــان، گفــت:  در نخســتین جلســه شــورای معاون
ــان ســازی و تقویــت  ــرای جری ــادی ب ــراد زی اف
علــم و فنــاوری در کشــور تــاش کردنــد. اگــر 
ــن  ــوان اثرگذارتری ــه عن ــر ب ــم از ۲ نف بخواهی
ــاوری در  ــم و فن ــراد در توســعه گفتمــان عل اف
کشــور نــام ببریــم ابتــدا و در راس آن بایــد بــه 
مقــام معظــم رهبــری اشــاره کنیــم کــه تــاش 
بــی وقفــه ای در ایــن حــوزه داشــته و دارنــد و 
سیاســت گــذاری هــای کانــی در ایــن زمینــه 
ــن خــط هــای  ــی تری ــوان یکــی از اصل ــه عن ب
ــان هــای فکــری و عملــی در ایــن حــوزه  جری
داشــتند و رصــد و حمایــت ویــژه ای از حرکــت 

ــد. ــاوری کشــور دارن علمــی و فن
وی افــزود: در طــول ایــن ســال هــا کــه افــراد 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــکاندار معاون ــدی س متع
ــچ  ــد؛ هی ریاســت جمهــوری را عهــده دار بودن
ــج  ــتاری در تروی ــر س ــدازه دکت ــه ان ــدام ب ک

ــردم و  ــان م ــاوری در می ــم و فن ــان عل گفتم
مســوالن اثرگــذار نبودنــد و امــروز ایــن تــاش 
هــا منجــر بــه ایــن شــده کــه همــه یــک صــدا 
ــل  ــد ح ــاوری کلی ــم و فن ــد عل ــاد دارن اعتق

مشــکات کشــور اســت.
ــر  ــادی ضمــن تشــکر و تقدی ــی فیروزآب دهقان
ــت:  ــر ســتاری، گف ــات دکت ــات و خدم از زحم
نشســتن جــای آقــای دکتــر ســتاری کار 
ســختی اســت و فــرد مــورد نظــر بایــد عاشــق 
پیشــه باشــد نــه عاقــل. معاونــت علمــی کــه به 
ایشــان تحویــل داده شــد بســیار متفــاوت بــود 
ــل  ــتاری تحوی ــر س ــروز دکت ــه ام ــه ک ــا آنچ ب
بنــده مــی دهــد. تــاش هــا بســیار زیــاد بــوده 
ــه  ــن زمین ــدی در ای ــر و بلن ــای موث و گام ه

برداشــته شــده اســت.
وی معاونــت علمــی و فنــاوری دوران ســختی 
را پشــت ســر گذاشــته و امــروز بــه دوران بلــوغ 
خــود رســیده اســت و همیــن انتظــارات از ایــن 
معاونــت را بیشــتر مــی کنــد. گرچــه زحمــت 
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــری آن ب ــکل گی دوران ش
ــرعت  ــد س ــد آن بای ــا رش ــت ام ــروز اس از ام
ــن  ــم از ای ــاد بگیری ــد ی ــرد و بای ــتری گی بیش
ــه مراقبــت و محافظــت  درخــت تنومنــد چگون

کنیــم.
تریــن  بــزرگ  دانشــگاهی  جهــاد  رییــس 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــروز معاون ــت ام محبوبی
ــون  ــی قان ــث اصل ــه بح ــوری ک ــت جمه ریاس
ــت را،  ــز هس ــان نی ــش بنی ــد دان ــش تولی جه

توســعه بــازار و کســب و کارهــای دانــش بنیــان 
در ســطح ملــی دانســت و گفــت: امــروز وقتــی 
ــدن و تجــارت، کشــاورزی،  ــت، مع وزارت صنع
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و غیــره و 
همــه نهادهــای متولــی بــه ایــن بــاور رســیده 
انــد کــه کلیــد اصلــی رفــع مشــکات در 
دســت فنــاوران و شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــود کــه  ــدوار ب ــوان امی و خــاق اســت؛ مــی ت
مشــکات کشــور بــه دســت آنهــا مرتفــع شــود 
و معاونــت علمــی و فنــاوری بایــد در ایــن 
ــور  ــوآوری کش ــازمان ن ــوان س ــه عن ــه ب میان
ــن  ــران ای ــه بازیگ ــده هم ــد دهن ــه پیون حلق

ــد. ــوم باش زیســت ب
ــرد:  ــان ک ــن بی ــادی همچنی ــی فیروزآب دهقان
ــی و  ــت علم ــه معاون ــت ک ــن اس ــن ای ــاور م ب
فنــاوری ریاســت جمهــوری؛ ســازمان برنامــه و 
ــه  ــی ب ــوآوری کشــور اســت. مــا زمان بودجــه ن
ایــن جایــگاه مــی رســیم کــه منابــع نوآورانــه و 
فناورانــه و بــازار فنــاوری در نهادهــای مختلــف 
را بــه وســیله نــخ تســبیحی کــه معاونــت 
ــوری اســت و  ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
بــا اســتفاده از بودجــه زیســت بــوم نــوآوری بــه 

هــم متصــل کنیــم.

وی ادامــه داد: وقتــی وابســتگی کشــور در 
ــد آب و  ــاد، مانن ــی اقتص ــای اصل ــران ه پیش
ــت  ــاورزی و امنی ــدن، کش ــواد و مع ــرژی، م ان
تجهیــزات  دارو  ســازی،  ماشــین  غذایــی، 
ــع  ــازی و صنای ــانه، ب ــگ و رس ــکی، فرهن پزش
ــل  ــزرگ کشــور مث ــات ب ــر مبت خــاق و دیگ
فرهنگــی،  و  نشــینی  حاشــیه  معضــات 
ــا و  ــان ه ــش بنی ــه از دان ــود ک ــی ش ــع م قط
ــی  ــای اجتماع ــوآوری ه ــا در ن ــدی آنه توانمن
بهــره بگیریــم. اگــر بــه حکمرانــی دانــش بنیان 
هــا و نخبــگان برســیم مــی توانیــم بــه توســعه 

ــویم. ــدوار ش ــور امی ــه کش ــی و فناوران علم

سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری همچنیــن بیــان کــرد: بــزرگ تریــن 
ــتند و  ــان هس ــا جوان ــور م ــروز کش ــاله ام مس
ــع مشــکات و اســتفاده  مســووالن دغدغــه رف
ــاور  ــن ب ــه ای ــد ب ــا را دارد. بای ــت از آنه درس
برســیم کــه مســایل کشــور زمانــی رفــع مــی 

شــود کــه حمکرانــان و تصمیــم گیــران کشــور 
از میــان نخبــگان و ســرآمدان علمــی انتخــاب 
ــف  ــود تعری ــه خ ــازی ک ــگان در ب ــوند. نخب ش
ــه  ــد و بقی ــی کنن ــازی م ــوب ب ــد خ ــی کنن م
ــد.  ــی گیرن ــه کار م ــم ب ــات کشــور را ه جریان
ــت علمــی و  ــرای معاون ــن ماموریــت را ب ــا ای م
ــتیم و  ــل هس ــوری قائ ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــت و  ــی اس ــوس مل ــی نام ــازار مل ــم ب معتقدی
ــد از  ــه دارد بای ــکاتی ک ــه مش ــود هم ــا وج ب
ــت  ــم معاون ــار داری ــم. انتظ ــت کنی آن محافظ
ــتمدار  ــز و سیاس ــه ری ــاوری برنام ــی و فن علم
دیپلماســی علــم و فنــاوری و صــادرات شــرکت 

ــان باشــد. ــش بنی هــای دان
وی گفــت: اعتقــاد دارم بایــد بــه مدیــران 
ــد  ــون معتق ــم چ ــار ده ــض اختی ــود تفوی خ
هســتم یــک مدیــر تخصصــی حتمــا بیشــتر از 
مــن بــه موضوعــات حــوزه کاری خــود اشــراف 
ــران؛  دارد. دیگــر معیــار بنــده در انتخــاب مدی
غیــر سیاســی عمــل کــردن آنهــا اســت. تــاش 
ــه  ــه کار بگیــرم کــه ب مــی کنــم مدیرانــی را ب
نظــام جمهــوری اســامی و رهبــری اعتقــاد و 

ــند. ــته باش ــی داش تخصــص کاف
 

ــه  ــان ب ــب  و کارهای دانش بنی کس
ــران  ــن بازیگ ــی از کلیدی تری یک
ــده اند ــل ش ــور تبدی ــاد کش اقتص

علمــی  پیشــین  معــاون  ســتاری  ســورنا 
ایــن  در  هــم  رییس جمهــوری  فنــاوری  و 
جلســه بــا بیــان این کــه تــاش شــد گام هــای 
ــان  ــت بوم دانش بنی ــعه زیس ــی در توس اثربخش
ــن  ــه داد: در ای ــود، ادام ــته ش ــاق برداش و خ
ــد  ــان و خــاق رش ــرکت های دانش بنی دوره ش
ــه کــرد  کمــی و کیفــی قابــل توجهــی را تجرب
در حالــی در روزهــای نخســت تصویــب قانــون 
ــداد  ــان، تع ــرکت های دانش بنی ــت از ش حمای

ایــن شــرکت ها انگشت شــمار بــود.
ــا  ــب و کاره ــن کس ــه ای ــان این ک ــا بی وی ب
ــی از کلیدی تریــن بازیگــران  اکنــون بــه یک
اقتصــاد کشــور تبدیــل شــده اند ادامــه داد: 
ــای  ــن نیازه ــن و راهبردی تری ــم تری ــع مه رف
کشــور، اقتدارآفرینــی و تحــول آفرینــی در 
ــتاوردهای  ــن دس ــور مهم تری ــاختارهای کش س
ایــن زیســت بوم بــرای کشــور بــه شــمار 
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ــی رود. م
ــی  ــرورت همراه ــر ض ــد ب ــا تاکی ــتاری ب س
اقتصــاد  فرهنــگ  بــا  بخش هــا  همــه 
دانش بنیــان عنــوان کــرد: توســعه و رونــق 
ایــن زیســت بوم بیــش از هرچیــز نیازمنــد 
یــک تحــول فرهنگــی اســت کــه بــا همراهــی و 
هــم دلــی تمامــی بخش هــا، بــاور بــه اهمیــت 
ــاق  ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــرورت ش و ض
ــود. ــق می ش ــی محق ــای عمل ــت ه ــا حمای ب

ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
بــا هــدف  بنــا بــر ضــرورت و  جمهــوری 
و  ثــروت  تولیــد  ملــی،  ارتقــای  اقتــدار 
افزایــش کیفیــت زندگــی مــردم از طریــق 
افزایــش توانمندی هــای فنــاوری و نــوآوری 
ــوآوری«  ــی ن ــام مل ــای »نظ ــور و ارتق در کش
و تکمیــل مؤلفه هــا و حلقه هــای آن ایجــاد 

شــده اســت. »ارتقــای تولیــد ثــروت از طریــق 
افزایــش توانمندی هــای فنــاوری و نــوآوری 
نــوآوری  زیســت بوم  »ارتقــای  کشــور«،  در 
مرجعیــت  »تحقــق  دانش بنیــان«،  اقتصــاد 
ــان  ــاد دانش بنی ــهم اقتص ــش س ــی، افزای علم
پژوهشــی از تولیــد ناخالــص داخلــی و مصــرف 
بهینــه منابــع«، »گســترش حمایــت از توســعه 
ــوآوری و  ــت از ن ــان و حمای ــاد دانش بنی اقتص
ــن  ــم تری ــور« مه ــأله مح ــای مس ــش ه پژوه
ماموریــت هایــی اســت کــه بــرای ایــن معاونــت 

ــت. ــده اس ــف ش تعری
 

فیروزآبــادی  دهقانــی  روح اهلل 
؟ کیســت

ــاد  ــس جه ــادی ریی ــی فیروزآب روح اهلل دهقان
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــگاهی و عض دانش

دانشــکده  اســتاد  اســت.  صنعتــی شــریف 
مهندســی هوافضــا کــه در ایــن رشــته در 
مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکترا 
در دانشــگاه صنعتــی شــریف تحصیــل کــرده و 
بعــد بــه عضویــت هیــات علمــی ایــن دانشــگاه 
درآمــده و در کارنامــه اش عناوینــی ماننــد 
ــه  ــتاد نمون ــی« و »اس ــه آموزش ــتاد نمون »اس

ــورد. ــم می خ ــه چش ــم ب ــی« ه پژوهش

از  بیــش  تدویــن  بــا ســابقه  فیروزآبــادی 
یکصــد مقالــه علمــی کــه تجاربــی در کســوت 
معاونــت دانشــگاه صنعتــی شــریف و دانشــگاه 
ــزون  آزاد اســامی را پشــت ســر گذاشــته و اف
ــش  ــدد دان ــای متع ــت در مجموعه ه ــر فعالی ب
ــی،  ــوآوری و تحقیقات ــان و برخــی مراکــز ن بنی
چنــد ماهــی اســت بــه ســمت ریاســت جهــاد 

فعالیــت  بــه  و  انتخــاب شــده  دانشــگاهی 
ــت. ــغول اس مش

ــاوری  ــات، فن ــت تحقیق ــون در معاون وی تاکن
و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی، معاونــت 
صنعتــی  دانشــگاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
شــریف، همــکاری در معاونــت پژوهشــی و 
ــریف و  ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش ــاور رئی مش
دانشــیار دانشــکده مهندســی هوافضــا و عضــو 
شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  علمــی  هیــات 
مشــغول بــه فعالیــت بــوده و راهبــری و توســعه 
ــان در حــوزه  ــش بنی ــش از ۳۰ شــرکت دان بی
ــد  ــرای چن ــت و اج ــی و مدیری ــای تخصص ه
ــیس و  ــی و   تأس ــی مل ــرح صنعت ــروژه و ط پ
مدیریــت پردیــس نــوآوری و مرکــز تحقیقــات 
ــت  ــن مدیری ــدم و همچنی ــی مق ــهید تهران ش
مرکــز رشــد آن را در حــوزه علــم و فنــاوری را 

ــود دارد. ــه کاری خ ــم در کارنام ه

ــال  ــرکت فع ــر ۲۵۶ ش ــال اخی ــک س ــی ی ط
گواهــی  دارای  کــه  نانوفنــاوری  حــوزه  در 
ریــال  میلیــارد  از ۴۵  نانومقیــاس هســتند 

خدمــات حمایتــی بهره منــد شــدند تــا تجــاری 
ــد. ــام دهن ــود را انج ــوالت خ ــازی محص س

 موسســه خدمــات فنــاوری تا بــازار بــا حمایت 
ســتاد توســعه فنــاوری نانــو معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری، توانمندســازی 
ــه  ــوع ب ــات متن ــه خدم ــا و ارائ ــب وکاره کس
ــا اســتفاده از  ــو را ب ــاوری نان ــای فن شــرکت ه
شــبکه کارگــزاران و مشــاوران خدمــات تجــاری 
ــه طــی  ــن مجموع ــد. ای ــی ده خــود انجــام م
یــک ســال گذشــته بــه ۲۵۶ شــرکت خدمــات 

ــه کــرده اســت حمایتــی ارائ
بــر اســاس اعــام ســتاد توســعه فنــاوری نانــو 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
در ایــن مــدت تعــداد ۱۴9۸ خدمــت یــا 
حمایــت بــه ارزش ۴۵ میلیــارد ریــال بــه  ۲۵۶ 
شــرکت فعــال در حــوزه نانوفنــاوری کــه دارای 
ــه شــده اســت. گواهــی نانومقیــاس هســتند ارائ

ــات  ــن خدم ــو از ای ــاوری نان ــتاد فن ــهم س س
ارائــه شــده ۳۲ درصــد، صنــدوق نــوآوری 
ــا  ــرکت ه ــز ش ــد، مرک ــکوفایی ۵۶ درص و ش

ــی  ــت علم ــان معاون ــش بنی ــات دان و موسس
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ۵ درصــد و 
کریــدور توســعه صــادرات و تبــادل فنــاوری ۷ 

ــت. ــد اس درص

دســته   ۴ در  حمایت هــا  و  خدمــات  ایــن 
کلــی »توســعه بــازار بیــن الملــل«، »مدیریــت 
کســب وکار«، »تولیــد و توســعه محصــول« 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــی« ب ــازار داخل ــعه ب و »توس

ــت. ــده اس ــه ش ــو ارائ ــوزه  نان ــال در ح فع

نمایشگاه اختصاصی ایران ساخت در ونزوئا با حضور مادورو گشایش یافت؛ سهم محصوالت فناورانه ایران در این کشور بیشتر شود 

توسعه سامانه های نمک زدایی آب ژرف برای تامین نیاز شرب در دستورکار قرار گرفت

رییــس  مــادورو  نیکــوالس  حضــور  بــا 
ــت  ــه دول ــای کابین ــا و اعض ــوری ونزوئ جمه
کاراکاس  در  ایــران ســاخت  نمایشــگاه  وی، 

پایتخــت ایــن کشــور افتتــاح شــد.
ــش  ــوالت دان ــه  محص ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ای
بنیــان و خــاق ایــران ســاخت اختصــاص دارد،  
بــا حضــور ۸۲ شــرکت ایرانــی و ۵۰ مجموعــه 

فنــاور ونزوئایــی کار خــود را آغــاز کــرد.
حضــور  بــا  ســاخت  ایــران  نمایشــگاه    
ــوری و وزرای  ــس جمه ــادورو ریی ــوالس م نیک
ــوم  ــت، عل ــارت، بهداش ــاورزی، تج ــرق، کش ب
ــفیر  ــلطانی س ــا، س ــور  ونزوئ ــاوری کش و فن

جمهــوری اســلمی ایــران، مهــدی قلعــه نــوی 
ــم و  ــی عل ــن الملل ــات بی ــز تعام ــس مرک ریی
فنــاوری، حســین اســفندیاری معــاون توســعه 
ــی  ــت علم ــرمایه معاون ــذب س ــت و ج مدیری
ــاوری هــای  ــز فن ــز کرمــی رییــس مرک و پروی
نــرم و توســعه صنایــع خــاق معاونــت علمــی 
ــا  و فنــاوری ریاســت جمهــوری افتتــاح شــد ت
ــش  ــای دان ــرکت ه ــرای ش ــوب ب ــی خ فرصت
بنیــان و خــاق ایرانــی و مجموعــه هــای فنــاور 
ــی و  ــادالت علم ــعه تب ــرای توس ــی ب ونزویای

ــود. ــم  ش ــه فراه فناوران
بــزرگ تریــن و راهبــردی تریــن شــرکت هــای 
ایرانــی در حــوزه صنعــت خــودرو، کشــاورزی، 

و  تــی  پزشــکی، آی ســی  تجهبــزات  دارو، 
ــد  ــور دارن ــفر حض ــن س ــاق در ای ــع خ صنای
و دســتاوردهای خــود را بــه نمایــش مــی 

ــد.  گذارن
 در ایــن نمایشــگاه ۵۰۰ محصــول از ۱۵۰ 
ــش  ــه نمای ــاور ب ــان و فن ــش بنی ــرکت دان ش
درآمــده اســت. محصــوالت ایــران ســاخت 

ــان در  ــت بازارش ــرار اس ــه ق ــاال ک ــت ب باکیفی
کشــور ونزوئــا توســعه یابــد و مســیر صــادرات 

ــود. ــهیل ش ــا تس آنه
 برپایــی نشســت هــا و  جلســات رودررو میــان 
ــی از  ــی یک ــی و ونزوئای ــای ایران ــرکت ه ش
ــت.  ــگاه اس ــن نمایش ــر در ای ــهیات مدنظ تس
ــی  ــاور ونزوئای ــای فن ــرکت ه ــدادی از ش تع
هــم در ایــن نمایشــگاه دســتاوردهای خــود را 

ــد . ــی دهن ــش م نمای
 نمایشــگاه اختصاصــی محصــوالت دانــش 
ــت  ــه وق ــه ب ــاخت روز جمع ــران س ــان ای بنی
ــرد ــاز ک ــود را آغ ــور کار خ ــن کش ــران در ای ته

توافق نامــه همــکاری در زمینــه گســترش 
منابــع  از  شــرب  آب  تأمیــن  فعالیت هــای 
آب ژرف در اســتان سیســتان و بلوچســتان 
فناورانــه  ظرفیت هــای  به کارگیــری  بــا 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  مابیــن  فــی 
شــد. امضــا  نیــرو  وزارت  و  رئیس جمهــوری 

ــاه  ــه چ ــش ورودی آب ب ــه کاه ــه ب ــا توج ب
ــرب  ــد آب ش ــن و تولی ــزوم تأمی ــا و ل نیمه ه
بلوچســتان  و  اســتان سیســتان  در  پایــدار 
و لــزوم اســتفاده از دســتاوردهای فناورانــه 
ــوص  ــی در خص ــان ایران ــرکت های دانش بنی ش
اکتشــاف آب هــای ژرف و در راســتای رفــع 
ــدی  ــت بهره من ــرب و جه ــای آب ش چالش ه
تفاهم نامــه  ایــن  منابــع  ایــن  ظرفیــت  از 

علمــی  معــاون  فی مابیــن ســورنا ســتاری 
اکبــر  علــی  و  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و 

ــد. ــد ش ــرو منعق ــر نی ــان وزی محرابی
ــه  ــوان ب ــه می ت ــم نام ــن تفاه ــداف ای از اه
ــه  ــتگی ب ــش وابس ــاب آوری و کاه ــای ت ارتق
آب  تأمین کننــده  برون مــرزی  آبــی  منابــع 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، اســتفاده بهینه 
ــود در  ــات موج ــا و تجربی ــرمایه گذاری ه از س
ــش  ــور کاه ــاوری به منظ ــی و فن ــت علم معاون
آب  بــه  در دسترســی  تســریع  و  هزینه هــا 
ــط  ــاوری مرتب ــعه فن ــالم و توس ــامیدنی س آش
ــاری و اســتحصال  ــات اکتشــاف، حف ــا مطالع ب

ــرد. ــاره ک ــای ژرف اش ــع آب ه از مناب
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
از تــوان شــرکت های  بــرای بهــره منــدی 
ــرای  ــی ب ــرمایه گذاران داخل ــان و س دانش بنی
مطالعــات، اکتشــاف، حفــاری و اســتحصال 

ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــرب در اس آب ش
ــتورکار  ــی را در دس ــع آب ژرف اقدامات از مناب
خــود قــرار داده اســت و وظیفــه انتقــال و 
چاه هــای  از  شــده  اســتحصال  آب  توزیــع 
طرح هــای  و  موجــود  اکتشــافی  مطالعاتــی 
ــده  ــر عه ــه ب ــم نام ــن تفاه ــق ای ــدی، طب بع

ــود. ــد ب ــرو خواه وزرات نی
تاکنــون ۳ چــاه ژرف در منطقــه سیســتان 
بــا هــدف ارتقــای فناوری هــای اکتشــاف و 
ــرداری رســیده کــه  ــه بهره ب ــه مرحل حفــاری ب
امــکان تأمیــن آب شــرب مــردم ایــن منطقــه را 
تســهیل کــرده اســت. پــس از آنالیــز کیفی آب 
استحصال شــده، فنــاوری بهینــه بــرای تصفیــه 
هرکــدام از ایــن منابــع تعییــن و بــا مشــارکت 
واحدهــای  دانش بنیــان،  شــرکت های 

ــد. ــاخته ش ــی و س ــی طراح نمک زدای
دســتگاه  سیســتم ها،  ایــن  جملــه  از 

ــوس  ــز معک ــه روش الکترودیالی ــی ب نمک زدای
در محــل چــاه شــماره ۳ سیســتان  و همچنین 
دســتگاه نمــک زدایی RO بــا فیلتر ســرامیکی 
در محــل چــاه شــماره ۲ سیســتان بــا حمایــت 
ــالی،  ــای آب، خشکس ــعه فناوری ه ــتاد توس س
فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه صــورت پایلوت 
ــیده و  ــرداری رس ــه بهره ب ــت ب ــه دول در هفت

ــد. ــرب ش ــبکه آب ش وارد ش
توســعه  هــدف  بــا  نامــه  تفاهــم  ایــن 
فناوری هــای بــه کار رفتــه در پایلوت هــای 
ــش از  ــی بی ــده و هم افزای ــی ش ــق اجرای موف
ــاختار  ــاوری و س ــت بوم فن ــان زیس ــش می پی
اجرایــی کشــور در حــوزه آب بــه امضــا رســیده 
ــخگویی  ــدی در پاس ــان جدی ــه جری ــت گ اس
عالمانــه بــه مباحــث شــناخت منابــع و تأمیــن 

آب کشــور فراهــم می کنــد.
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نمایشگاه دستاوردهای ۱۵۰ شرکت دانش بنیان و خاق ایرانی در ونزوئا برپا 
می شود

4۰ محصول دانش بنیان در حوزه فرآوری آبزیان تولید شد

ــران متشــکل از  ــاری ای ــاوری و تج ــات فن هی
ــه  ــی ب ــان و خــاق ایران شــرکت های دانش بنی
ونزوئــا اعــزام شــدند تــا تبــادالت و تعامــات 
ــش  ــور افزای ــان دو کش ــاری می ــه تج فناوران

یابــد.
 

ایــن هیــات بــا هــدف توســعه صــادرات 
دانش بنیــان  شــرکت های  محصــوالت 
ــا  ــت ونزوئ ــاخت وارد کاراکاس پایتخ ایران س
ــی  ــگاه اختصاص ــی نمایش ــا برپای ــا ب ــده ت ش
کــردن  فراهــم  و  ایران ســاخت  محصــوالت 
ــرکت های  ــان ش ــرات رودررو می ــه مذاک زمین
ــای  ــی و مجموعه ه ــاق ایران ــان و خ دانش بنی
ــران را در  ــه ای ــازار فناوران ــی، ب ــاور ونزوئای فن

ــد. ــق ده ــور رون ــن کش ای
۸۲ شــرکت دانــش بنیــان و خــاق در حــوزه 
هــای فناورانــه ســامت، دارو و تجهیــزات 
ــع  ــوژی، صنای ــاورزی، بیوتکنول ــکی، کش پزش

مخابــرات،  و  اطاعــات  فنــاوری  خــاق، 
ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی، پتروشــیمی 
در ایــن ســفر حضــور دارنــد و در بیــش از 
۵۰۰ نشســت تخصصــی رودررو تنظیــم شــده 
ــی  ــاور ونزوئای ــان فن ــرکت ها و همتای ــا ش ب

ــد. ــد ش ــر خواهن حاض
 

برپایــی نمایشــگاه محصــوالت 
خت ن ســا ا یر ا

فنــاوری  هیــات  حضــور  روز  دومیــن  در 
ــی  ــگاه اختصاص ــور، نمایش ــن کش ــران در ای ای
ایرانــی  خــاق  و  دانش بنیــان  محصــوالت 
در کشــور ونزوئــا افتتــاح و میزبــان وزرای 
ــوم  ــت، ICT، کشــاورزی، بهداشــت و عل صنع
ــده از شــرکت هــای  ــن کشــور و ۳۵۰ نماین ای

ــود. ــد ب ــا خواه ــاور ونزوئ فن
ــش از ۱۵۰  ــن نمایشــگاه محصــوالت بی در ای
شــرکت دانــش بنیــان و خــاق و بالــغ بــر ۵۰۰ 

محصــول ایران ســاخت عرضــه خواهــد شــد.
ــز تعامــات  ــوی، رییــس مرک ــه ن مهــدی قلع
بیــن الملــل، پرویــز کرمــی رییــس مرکــز 
ــاق،  ــع خ ــعه صنای ــرم و توس ــای ن فناوری ه
حســین اســفندیاری معــاون توســعه مدیریــت 
ــاوری  ــت علمــی  و فن و جــذب ســرمایه معاون
ریاســت جمهــوری در ایــن ســفر حضــور 

ــد. دارن

ــش  ــده در بخ ــت آم ــه دس ــاوری ب از ۳۲ فن
ــوزه  ــان در ح ــول دانش بنی ــیات ۴۰ محص ش

ــت. ــده اس ــد ش ــان تولی ــرآوری آبزی ف
 

امــروزه آبزیــان یکــی از اصلی تریــن مــواد 
در  یک میلیــاردی  جمعیــت  بــرای  غذایــی 
بــر  می شــوند  محســوب  دنیــا  کشــور   ۵۸
همیــن اســاس اســتفاده از منابــع آبــی اهمیــت 
ــادی،  ــای اقتص ــردش چرخ ه ــرای گ ــی ب فراوان

دارد. کارآفرینــی  و  اشــتغال زایی 
ــا  رشــد روز افــزون جمعیــت موجــب شــده ت
کارشناســان مســائل غــذا و تغذیــه همــواره در 
ــازه ای از  ــد و ت ــع جدی ــن مناب جســتجوی یافت
ــمندان  ــات دانش ــند. تحقیق ــی باش ــواد غذای م
ــواد  ــن م ــده تأمی ــه آین ــت ک ــان داده اس نش
ــا و  ــه دریاه ــر، ب ــاز بش ــورد نی ــی م پروتئین

ــت. ــته اس ــی وابس ــای آب محیط ه
ــوم شــیاتی  ــان موسســه تحقیقــات عل محقق
ــور بــه ۳۲ فنــاوری در بخــش شــیات  کش
دســت یافته انــد کــه از ایــن ۳۲ فنــاوری 
محصــول   ۴۰ حــدود  شــیات،  بخــش  در 
ــان  ــرآوری آبزی ــط در حــوزه ف ــان فق دانش بنی

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ب
ــد میگــو  ســاالنه حــدود ۶۰ هــزار جفــت مول
وارد کشــور می شــود، در ایــن راســتا موسســه 
تحقیقــات علــوم شــیاتی کشــور دانــش تولیــد 
و تکثیــر الرو و بچــه ماهــی ســی باس را کســب 
ــش، توانســته ایم  ــن دان ــر اســاس ای ــرده و ب ک
۱۳ هــزار جفــت میگــوی spf تولیــد و ۲۰ 

درصــد نیــاز کشــور را تأمیــن کنیــم.

 
لــزوم بهره گیــری از فنــاوری و 

ــیات ــت ش ــوآوری در صنع ن
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
را  شــیات  صنعــت  جمهــوری  ریاســت 
ــوآوری  ــاوری و ن ــرای ورود فن ــر ب حــوزه  ای بک
دانســته اســت. صنعــت شــیات در حــال 
حاضــر نیــاز بــه بهره گیــری از فنــاوری و 
ــا توســعه اتفــاق بیفتــد، البتــه  ــوآوری دارد ت ن
تاکنــون شــرکت های دانش بنیــان و خــاق 
محصــوالت خوبــی در ایــن حــوزه توانســته اند 

ــد. ــد کنن تولی
در تمــام بخش هــای شــیات نیــاز بــه دانــش 
بســیاری  و  می شــود  احســاس  جهــان  روز 
ــیات  ــت ش ــود در راه صنع ــکات موج از مش
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــاط ب ــدون ارتب ب
نخواهــد  برطــرف  صاحب نظــران  و  خــاق 
شــد. در همیــن راســتا معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری از شــرکت های 
ــوزه  ــن ح ــال در ای ــاق فع ــان و خ دانش بنی

می کنــد. حمایــت 

شــرکت  مدیرعامــل  صفائیــان  شــیا 
دانش بنیــان آریــا ســامت رازی بــا اشــاره 
فرآیندهــای  و  دســتگاه ها  از  اســتفاده  بــه 
آزمایشــگاهی  مجموعــه  یــک  دانش بنیــان 
اداکــه داد:  کاربــردی و پیشــرفته گفــت و 
خدمــات آنالیــز و آزمــون بــه شــرکت های 
ــگران و  ــاق پژوهش ــان، خ ــف دانش بنی مختل

می شــود. ارائــه  خدمــات  دانشــگاهیان، 
حوزه هــای  در  مختلــف  شــرکت های   
ــوالت  ــذا، آب ،محص ــوژی، غ ــد میکروبیول مانن
تجهیــزات  مکمل هــا ،  آرایشــی،  بهداشــتی، 
ــا، محصــوالت  ــی کننده ه پزشــکی، ضــد عفون
ــال،  ــا کارایــی آنتــی باکتری ــو، محصــوالت ب نان
ــوالت  ــا و محص ــرامیک، رنگ ه ــوجات، س منس
دندانپزشــکی و ســم شناســی، می تواننــد از 

ــد. ــره ببرن ــه به ــن مجموع ــات ای خدم
 شــرکت دانش بنیــان آریــا ســامت رازی 
همچنیــن بــه عنــوان آزمایشــگاه همــکار 
عرضــه  فراینــد  در  دارو  و  غــذا  ســازمان 
محصــوالت جدیــد دارویــی، غذایی و بهداشــتی 

بــه بــازار کشــور، ایفــای نقــش می کنــد.
برگــزاری  آموزشــی،  دوره هــای  برگــزاری 
و  فنــاوری  انتقــال  و  علمــی  همایش هــای 
دانــش بــه مســئوالن فنــی شــرکت های خــاق 
و دانش بنیــان و ســایر شــرکت های فنــاور، 
از جملــه دیگــر فعالیت هــای ایــن شــرکت 
ــن در  ــان همچنی ــاد دانش بنی ــن نه ــت. ای اس
تدویــن اســتانداردها و فرایندهــای جدیــد 
ــازمان های  ــا س ــوالت ب ــی محص ــی کیف ارزیاب
دولتــی و نهادهــای اجرایــی مرتبــط همــکاری 

ــت. ــرده اس ک

ــاوری ریاســت جمهوری  ــت علمــی و فن  معاون
از  بیشــتر  راســتای حمایــت هــر چــه  در 
ــگاهی  ــبکه آزمایش ــی، ش ــگاه های علم آزمایش
فناوری هــای راهبــردی را تاســیس کــرد. یکــی 
از اقدامــات ایــن شــبکه  توانمندســازی هــر چه 
ــدی در زیســت بوم  ــران کلی ــن بازیگ بیشــتر ای
نــوآوری کشــور اســت. خدمــات توانمندســازی 
و  نگهــداری  و  تعمیــر  از  حمایــت  شــامل 
ــت  ــتگاه ها و حمای ــزات دس ــیون تجی کالیبراس
ــد.  ــز می باش ــع نی ــای مرج ــد نمونه ه از خری
ــگاهی  ــتگاه های آزمایش ــد دس ــت از تولی حمای
ایران ســاخت، آمــوزش و اســتقرار کارشناســان، 
ــبکه  ــن ش ــای ای ــری از فعالیت ه ــش دیگ بخ

گســترده مرجــع اســت.
وجــود  فنــاور،  فعــال  ایــن  گفتــه  بــه   
خدماتــی  زیرســاخت های  و  آزمایشــگاه ها 
دانش بنیــان  شــرکت های  فعالیــت  بــرای 
بــه انــدازه بســته های حمایتــی و قوانیــن 
حمایتــی موجــود در ایــن زمینــه مهــم و 
ــی و  ــت علم ــن رو معاون ــت. از ای ــی اس حیات
فنــاوری ریاســت جمهوری یــک زیســت بوم 
آزمایشــگاهی فعــال را بــه کمــک شــبکه 
ــن  ــردی در ای ــای راهب ــگاهی فناوری ه آزمایش

ــرد. ــاد ک ــوزه ایج ح

دانش بنیان- کیفیت فرآورده های تولیدی را آنالیزهای کارآمد ارتقا داد

در چهل و نهمین مجمع ساالنه شورای بین المللی موزه های علوم و فناوری 
اتفاق افتاد:

انتخاب رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان عضو هیئت اجرایی 
سیموست

رئیــس مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران در 
ــی  ــورای بین الملل ــی ش ــورد اجرای ــات ب انتخاب
کســب  بــا  فنــاوری  و  علــوم  موزه هــای 
ــی  ــت اجرای ــو هیئ ــوان عض ــه عن آرای الزم ب

ــد. ــده ش ــت برگزی سیموس
بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی علــوم 
موزه هــای  بین المللــی  فنــاوری، شــورای  و 
ــاالنه  ــع س ــال مجم ــر س ــاوری ه ــوم و فن عل
ــزار  خــود را در یکــی از کشــورهای عضــو برگ
می کنــد کــه چهــل و نهمیــن دوره آن در 
چــک  جمهــوری  کشــور  در   ۲۰۲۲ ســال 

ــد.  ــزار ش برگ
ــا  ــن نشســت ب ــزارش، در ای ــن گ ــاس ای براس
میزبانــی شــهر پــراگ، انتخابــات بــورد اجرایــی 
و  علــوم  موزه هــای  بین المللــی  شــورای 
ــی،  ــیف اله جلیل ــر س ــزار و دکت ــاوری برگ فن
رئیــس مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران بــا 
ــوان  ــه عن ــه مــدت چهــار ســال ب کســب آرا ب
عضــو جدیــد هیئــت اجرایــی سیموســت 

ــد. ــاب ش انتخ
شــایان ذکــر اســت، جلیلــی در ایــن نشســت 

بین المللــی، گزارشــی از چهــل و هشــتمین 
ــوزه  ــی م ــه میزبان ــه ب ــت ک ــت سیموس نشس
علــوم و فنــاوری ایــران در ســال ۲۰۲۱ در 
تهــران برگــزار شــد، ارائــه داد و کتابچــه 
ــه  ــز ب ــران نی ــت ۲۰۲۱ ته ــزارش سیموس گ
ــه   شــرکت کنندگان اعطــا شــد. همچنیــن مقال
ــران  ــای دانشــگاهی ای وی در خصــوص موزه ه
دانشــگاهی  )موزه هــای  یومــک  در کمیتــه 

ــد.  ــه ش ــتر ارائ ــورت پوس ــه ص ــان( ب جه
از کمیته هــای  یــک  هــر  اســت،  گفتنــی 
 )ICOM( موزه هــا  بین المللــی  شــورای 
ــش  ــت پوش ــا را تح ــی از موزه ه ــف خاص طی
قــرار می دهــد. در ایــن میــان سیموســت 
ــا  ــی موزه ه ــه بین الملل )CIMUSET( کمیت
ــه  ــت ک ــاوری اس ــوم و فن ــای عل و مجموعه ه
تنهــا در زمینــه موزه هــای  نــه  فعالیتــش 
علــوم و فنــاوری ســنتی و تاریخــی اســت، 
بلکــه ســاینس ســنترهای فعلــی کــه بــه 
ترویــج و توســعه علــم و فنــاوری میــان اقشــار 
ــان  ــر جه ــودکان در سراس ــژه ک ــه به وی جامع

می پــردازد، را نیــز در بــر می گیــرد.
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شــرکت  مدیرعامــل  صفائیــان  شــیا 
دانش بنیــان آریــا ســامت رازی بــا اشــاره 
فرآیندهــای  و  دســتگاه ها  از  اســتفاده  بــه 
آزمایشــگاهی  مجموعــه  یــک  دانش بنیــان 
اداکــه داد:  و  و پیشــرفته گفــت  کاربــردی 
خدمــات آنالیــز و آزمــون بــه شــرکت های 
ــگران و  ــاق پژوهش ــان، خ ــف دانش بنی مختل

می شــود. ارائــه  خدمــات  دانشــگاهیان، 
حوزه هــای  در  مختلــف  شــرکت های   

ــوالت  ــذا، آب ،محص ــوژی، غ ــد میکروبیول مانن
تجهیــزات  مکمل هــا ،  آرایشــی،  بهداشــتی، 
ــوالت  ــا، محص ــی کننده ه ــد عفون ــکی، ض پزش
ــال،  ــی آنتــی باکتری ــا کارای ــو، محصــوالت ب نان
ــوالت  ــا و محص ــرامیک، رنگ ه ــوجات، س منس
دندانپزشــکی و ســم شناســی، می تواننــد از 

ــد. ــره ببرن ــه به ــن مجموع ــات ای خدم
 شــرکت دانش بنیــان آریــا ســامت رازی 
آزمایشــگاه همــکار  بــه عنــوان  همچنیــن 
عرضــه  فراینــد  در  دارو  و  غــذا  ســازمان 
محصــوالت جدیــد دارویــی، غذایی و بهداشــتی 

بــه بــازار کشــور، ایفــای نقــش می کنــد.
برگــزاری  آموزشــی،  دوره هــای  برگــزاری 
و  فنــاوری  انتقــال  و  علمــی  همایش هــای 
دانــش بــه مســئوالن فنــی شــرکت های خــاق 
ــاور، از  ــرکت های فن ــایر ش ــان و س و دانش بنی

جملــه دیگــر فعالیت هــای ایــن شــرکت اســت. 
ــن  ــن در تدوی ــان همچنی ــاد دانش بنی ــن نه ای
اســتانداردها و فرایندهــای جدیــد ارزیابــی 
ــی  ــازمان های دولت ــا س ــوالت ب ــی محص کیف
ــرده  ــکاری ک ــط هم ــی مرتب ــای اجرای و نهاده

اســت.
ــاوری ریاســت جمهوری  ــت علمــی و فن  معاون
از  بیشــتر  هــر چــه  راســتای حمایــت  در 
ــگاهی  ــبکه آزمایش ــی، ش ــگاه های علم آزمایش
فناوری هــای راهبــردی را تاســیس کــرد. یکــی 
از اقدامــات ایــن شــبکه  توانمندســازی هــر چه 
ــدی در زیســت بوم  ــران کلی ــن بازیگ بیشــتر ای
نــوآوری کشــور اســت. خدمــات توانمندســازی 
و  نگهــداری  و  تعمیــر  از  حمایــت  شــامل 
ــت  ــتگاه ها و حمای ــزات دس ــیون تجی کالیبراس
ــع نیــز می باشــد.  ــد نمونه هــای مرج از خری

ــگاهی  ــتگاه های آزمایش ــد دس ــت از تولی حمای
ایران ســاخت، آمــوزش و اســتقرار کارشناســان، 
ــبکه  ــن ش ــای ای ــری از فعالیت ه ــش دیگ بخ

گســترده مرجــع اســت.

وجــود  فنــاور،  فعــال  ایــن  گفتــه  بــه   
خدماتــی  زیرســاخت های  و  آزمایشــگاه ها 
دانش بنیــان  شــرکت های  فعالیــت  بــرای 
بــه انــدازه بســته های حمایتــی و قوانیــن 
حمایتــی موجــود در ایــن زمینــه مهــم و 
ــی و  ــت علم ــن رو معاون ــت. از ای ــی اس حیات
فنــاوری ریاســت جمهوری یــک زیســت بوم 
بــه کمــک شــبکه  آزمایشــگاهی فعــال را 
ــن  ــردی در ای ــای راهب ــگاهی فناوری ه آزمایش

ــرد. ــاد ک ــوزه ایج ح

ــی و  ــاون علم ــتاری مع ــورنا س ــور س ــا حض ب
ــش  ــرح دان ــوری؛ از ط ــس جمه ــاوری ریی فن
بنیــان تصفیــه آب بــا اســتفاده از فنــاوری 
ــران  ــه ته ــه قیطری ــه خان ــاب در تصفی نانوحب
رونمایــی شــد تــا هوادهــی فاضــاب هــا 

ــد. ــش یاب افزای
ــار کشــورهای   فنــاوری کــه تاکنــون در اختی
ــه  ــم ب ــران ه ــروز ای ــود و ام ــن ب ــکا و ژاپ آمری
لیســت کشــورهای دارای ایــن فناوری پیوســته 
اســت. مهم تریــن مزیــت  هوادهــی توســط 
ــه  ــل توج ــش قاب ــاب افزای ــای نانوحب ژنراتوره
ــع یکنواخــت  ــول و توزی ــزان اکســیژن محل می
ــوزر  ــه دیفی ــاز ب ــدم نی ــاق، ع ــام اعم آن در تم
و خطــوط انتقــال هــوا، تعمیــرات و نگهــداری 
ــرمایه گذاری و  ــای س ــش هزینه ه ــان، کاه آس
ــرژی،  ــزان مصــرف ان ــرداری، کاهــش می بهره ب
ارتقــا ظرفیــت و کیفیــت تصفیــه، کاهــش 

ــو اســت. حجــم لجــن و کاهــش ب
اســتفاده از ایــن فنــاوری بــه کاهــش بیــن ۳۰ 
تــا ۶۰ درصــدی مصــرف بــرق، کاهــش ۱۰ تــا 
۲۰ درصــدی ســرمایه گــذاری اولیــه و کاهــش 
۴۰ تــا ۶۰ درصــدی ســرمایه گــذاری در فرآیند 

بهــره بــرداری منجــر مــی شــود.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــن مراســم ب ســتای در ای
ــای  ــوزه ه ــی از ح ــا یک ــاب ه ــوزه نانوحب ح
ــتند،  ــو هس ــت نان ــده صنع ــازی ش ــاری س تج
گفــت: ایــن فنــاوری تاثیــرات زیــادی در حــوزه 
و  ماهیــان ســردآبی  پــرورش  و  کشــاورزی 
گرمابــی و گلخانه هــا دارد. ایــن فنــاوری بــرای 
نخســتین بــار در زمینــه تصفیــه فاضــاب 

ــاال  ــن ب ــش ف ــا دان ــود و ب ــی ش ــتفاده م اس
ــع مختلــف خواهــد  ــرات عمیقــی در صنای تاثی

ــت. داش
ــاوری  ــن فن ــری ای ــه کارگی ــا ب ــزود: ب وی اف
ــان  ــزاران میلیاردتوم ــده ه ــای آین ــال ه در س
کاهــش  فاضــاب  و  آب  حــوزه  در  هزینــه 
خواهــد یافــت و تاثیــر زیــادی در تســریع 
فرآیندهــای تصفیــه، کاهــش بــو و بهبــود 
ــرای نخســتین  ــاوری ب ــن فن طعــم آب دارد. ای
ــار در دنیــا در حــوزه تصفیــه آب و فاضــاب  ب
بــه کار گرفتــه شــده و بســیاری از هزینــه هــای 
ــهرها را  ــه ش ــدها ب ــه آب از س ــال و تصفی انتق

ــد. ــش ده کاه
ــوری  ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
ادامــه داد: معاونــت علمــی حامــی اجــرای ایــن 
پــروژه در کشــور اســت و بــا همــکاری شــرکت 
آب و فاضــاب و وزارت نیــرو در تــاش اســت 
تــا اســتفاده از ایــن فنــاوری و بازارســازی بــرای 

آن را تســهیل کنــد.
ــاوری  ــری فن ــه کارگی ــرورت ب  ض
ــاب ــه آب و پس ــاب در تصفی نانوحب

ــات در  ــی تاسیس ــت فعل ــه وضعی ــه ب ــا توج ب

ــرداری فاضــاب کشــور و اهمیــت  مــدار بهره ب
راکتورهــای  در  محلــول  اکســیژن  تامیــن 
هوادهــی، ژنراتورهــای نانوحبــاب واتوکــس 
بــه راحتــی قابلیــت نصــب و راه انــدازی را 
داشــته اســت و باعــث ارتقــا میــزان اکســیژن 
ــدون  ــی ب ــاب خروج ــت پس ــول و کیفی محل
کوچکتریــن تغییــرات در تاسیســات موجــود در 

می شــوند. فاضــاب  تصفیه خانه هــای 
متخصصــان شــرکت دانــش بنیــان نانوحبــاب 
انــرژی در دســتیابی بــه دانــش فنــی فنــاوری 
و ســاخت  بــه طراحــی  موفــق  نانوحبــاب 
بــرای  گاز  نانــو  تولیدکننــده  دســتگاه های 
ــر،  ــوا، اکســیژن، ازن، کل ــل ه ــی از قبی گازهای
ــت. ــده اس ــن ش ــید کرب ــروژن و دی اکس نیت

نانوحبــاب  تولیدکننــده  دســتگاه های 
می تواننــد گاز را بــا راندمــان بســیار بــاال 
توســط یــک فرآینــد خــاص انتقــال دو فــازی 
بــه داخــل مایــع تزریــق کننــد، بــه بیانــی دیگر 
ایــن دســتگاه ها ظرفیــت انتقــال گاز را در 
مقایســه بــا تجهیــزات مرســوم بــه طــور قابــل 
توجهــی افزایــش داده و در تصفیه خانه هــای 
ــل توجــه  ــر بهبــود قاب آب و فاضــاب عــاوه ب
کارایــی واحدهــای هوادهــی، ازن زنــی و کلرزنی 

ــرمایه گذاری،  ــای س ــش هزینه ه ــب کاه موج
بهره بــرداری و مصــرف انــرژی می شــوند.

فرآینــد هوادهــی و اکسیداســیون یکــی از 
مراحــل مهــم در عملیــات تصفیــه پســاب های 
صنعتــی و فاضاب هــای شــهری محســوب 
سیســتم های  حاضــر  حــال  در  می شــود، 
ــای  ــواع هواده ه ــه ان ــه ب ــی ک ــداول هواده مت
ســطحی و یــا بلوئرهــا وابســته هســتند، انــرژی 
ولــی  را مصــرف می کننــد  قابــل توجهــی 
بازدهــی انتقــال اکســیژن بســیار پایینــی دارند، 
ــزات  ــن تجهی ــاالی ای ــای ب ــر هزینه ه ــاوه ب ع
کــه از کشــورهای خارجــی خریــداری و تامیــن 
می شــوند، تعمیــرات و تجهیــزات جانبــی از 
ــز  ــی نی ــتم لوله کش ــا و سیس ــل دیفیوزره قبی
ــل  ــور تحمی ــه کش ــی را ب ــای مجزای هزینه ه

مــی  کننــد.
ــی در  ــتم های هواده ــر سیس ــال حاض  در ح
تصفیه خانه هــا وارداتــی بــوده و عــاوه بــر 
مشــکات تحریــم، هزینــه ســنگینی بــرای 
تعمیــر و نگهــداری بــه تصفیه خانه هــا تحمیــل 
ــه  ــد ب ــی می توان ــاوری بوم ــن فن ــد، ای می کن
ــد و از  ــایانی کن ــک ش ــکل کم ــن مش ــل ای ح
حــوزه  در  انقابــی  به عنــوان  می تــوان  آن 
ــا  ــاد کــرد، م آب و پســاب در داخــل کشــور ی
ــدیم  ــق ش ــده موف ــام ش ــای انج در آزمایش ه
ــا  ــین و ب ــی پیش ــدار گاز مصرف ــان مق ــا هم ب
عملکــرد  نانوحبــاب،  فنــاوری   از  اســتفاده 
ــه  ــم ک ــش دهی ــر افزای ــی را دو براب گندزدای
ــن امــر افزایــش ســطح اکســیژن آب  دلیــل ای
و فعالیــت بیشــتر میکرواورگانیســم ها اســت

کاهش اتاف انرژی در لوکوموتیوها؛ رنگ عایق حرارت و صوت با فناوری نانو تولید شد

از پروژه دانش بنیانی تصفیه آب با فناوری نانوحباب ها رونمایی شد؛ ستاری: بازارسازی برای فناوری نانوحباب هزینه تصفیه آب و فاضاب را کاهش می دهد

در سار تابستان ۱4۰۱ مطرح می شود:
موضوعات حقوقی، اقتصادی و آینده علم و فناوری در متاورس

ــات  ــا موضوع ــار تابســتان ۱۴۰۱ ب ــار س  وبین
مختلــف و مطــرح در حــوزه متــاورس، روز 
تــا   ۱۸ ســاعت  از  شــهریور   ۲9 سه شــنبه 
۱9:۳۰بــه صــورت آنایــن و بــه میزبانــی 
ــران در بســتر  ــاوری ای ــوم و فن ــی عل ــوزه مل م

می شــود. برگــزار  اســکای روم 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی علــوم 
و فنــاوری ایــران، ســخنرانی های ســار بــا 
شــعار ایده هایــی بــرای دنیــای نــو، در ســومین 
ــد در خصــوص  ــا رویکــرد جدی ــار خــود ب وبین

بررســی موضــوع فنــاوری و تکنولوژی هــای 
آینــده )متــاورس(، بــه بررســی موضوعــات 
ــوق  ــای حق ــوزه در زمینه ه ــن ح ــف ای مختل
ــاورس  ــاد مت ــده و اقتص ــری، آین ــت فک مالکی
ــخنران ایــن  ــردازد و ســه مهمــان و س می پ
مخاطبــان  بــا  را  خــود  تجربیــات  وبینــار 

عاقه منــد بــه اشــتراک می گذارنــد.

براســاس ایــن گــزارش، محورهــای 
ســخنرانی ســار تابســتان ۱4۰۱ عبارتنــد 

از:

• متاورس و آینده علم و فناوری در جهان 
• حقوق مالکیت فکری و متاورس

• اقتصاد در متاورس

 سخنرآن های سار تابستان ۱4۰۱:
عالــی  مشــاور  فراهانــی،  الهــام  دکتــر   •  
ــره انجمــن  ــاراد و عضــو هیئــت مدی مرکــز مت

کامپیوتــر ایــران 
و  • دکتــر عرفان منــش، دکتــرای حقــوق 

ــگاه ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
• دکتر مدنی، متخصص در زمینه متاورس
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با میزبانی بنیاد استاد یوسف ثبوتی:
بیست و یکمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در زنجان

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه ســیار مــوزه 
ملــی علــوم و فنــاوری بــا همــکاری و میزبانــی 
ــی ۳۰  ــی از ۱۰ ال ــف ثبوت ــتاد یوس ــاد اس بنی
شــهریورماه  و ۱۶ مهــر الــی ۳۰  مهــر ۱۴۰۱در 

ــر اســت. زنجــان دای
بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی علــوم 
و فنــاوری، بیســت و یکمیــن نمایشــگاه ســیار 

مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری بعــد از یــک وقفــه 
بــه علــت شــیوع پاندمــی کرونــا و همزمــان بــا 
ــی در  ــاد اســتاد ثبوت ــش بنی ــه دان ــاح خان افتت
زنجــان بــه مــدت ۲۰ روز و از تاریــخ ۱۰ الــی 
ــا  و مــورد اســتقبال  ۳۰ شــهریورماه ۱۴۰۱ برپ
گرفتــه  قــرار  زنجــان  شــهر  علم دوســتان 

اســت.

ایــن  مــدارس  بازگشــایی  بــه  توجــه  بــا 
ــه  ــورت گرفت ــق ص ــاس تواف ــر اس ــگاه ب نمایش
ــاد  ــاوری و بنی ــوم و فن ــی عل ــوزه مل ــن م بی
ــز  ــر نی ــان مه ــی پای ــی از ۱۶ ال ــور ثبوت پرفس
ــوزی  ــدگان دانش آم ــد شــده و بازدیدکنن تمدی
قــادر خواهنــد بــود تــا از آثــار بــه نمایــش در 

ــد. ــد کنن ــده بازدی آم

ــگاه  ــن نمایش ــزارش، در ای ــن گ ــاس ای براس
بیــش از چهــل اثــر شــامل: گران کش هــا، 
بخــش  دو  در  فیزیــک  و  نجــوم  الحیل هــا، 
علــوم و فناوری هــای قدیــم ایــران و علــوم 
ــده  ــش در آم ــه نمای ــد ب ــای جدی و فناوری ه

ــت.  اس
ــگاه  ــن نمایش ــت و یکمی ــت، بیس ــی اس گفتن
ــه طــور  ــاوری ب ــوم و فن ــی عل ــوزه مل ســیار م
رســمی روز پنجشــنبه ۱۰ شــهریورماه ســاعت 
9 در در محــل خانــه دانــش واقــع در زنجــان، 
ــاک  ــبی، پ ــه طهماس ــعدی، کوچ ــارراه س چه
 ۳۰ چهارشــنبه  تــا  و  یافتــه  گشــایش   ۱۱
شــهریورماه ۱۴۰۱ همــه روزه از ســاعت 9 الــی 
ــم  ــدان عل ــرای عاقه من ــی ۲۰ پذی ۱۳ و ۱۵ ال

ــود. ــد ب ــاوری خواه و فن

شــهرهای  دیگــر  و  زنجانــی  عاقه منــدان 
ــت  ــی جه ــرای هماهنگ ــد ب ــراف می توانن اط
بازدیــد »رایــگان« از ایــن نمایشــگاه بــا شــماره 

۰۲۴-۳۳۳۲۷۱۷۴ تمــاس بگیرنــد.

فصل تازه ای از روابط علمی و فناورانه میان ایران و ازبکستان گشوده شد؛ رونق بازار شرکت های دانش بنیان و خاق

همکاری هــای  جانبــه  چنــد  موافقتنامــه 
ــه  ــتان ب ــران و ازبکس ــور ای ــن کش ــاوری بی فن
نمایندگــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و وزارت توســعه نــوآوری ازبکســتان 

امضــا شــد.
۱۴۰۱؛  ســال  تیرمــاه  روزهــای  آخریــن   
ازبکســتان میزبــان ســورنا ســتاری معــاون 
ــی  ــاوری رییــس جمهــوری و هیات علمــی و فن
۴۰ نفــره از  شــرکت های دانش بنیــان و خــاق 
ــای  ــعه همکاری ه ــرای توس ــه ب ــا زمین ــود ت ب
فناورانــه دو کشــور فراهــم شــود. دیــدار و 
وزیــر  نخســت وزیر،  معــاون  بــا  گفت وگــو 
در  شــرکت  ازبکســتان،  نــوآوری  توســعه 
نشســت علــم و فنــاوری دو کشــور، نمایشــگاه 
صادراتــی  دســتاوردهای  و  محصــوالت 
ایران ســاخت بخشــی از ســفر معــاون علمــی و 
ــود. ــتان ب ــه ازبکس ــوری ب ــاوری رئیس جمه فن

ــت  ــس دول ــفر؛ ریی ــن س ــس از ای ــاه پ ۲ م
ســیزدهم بــه دعــوت همتــای ازبکســتانی 
ــن  ــت و دومی ــرکت در بیس ــرای ش ــود و ب خ
اجــاس ســران ســازمان همــکاری شــانگهای، 
ــا حجــم تبــادالت  ــه ازبکســتان ســفر کــرد ت ب
صــادرات  و  کشــور  دو  فناورانــه  و  تجــاری 
محصــوالت ایران ســاخت بــه کشــور ازبکســتان 
ــس از ۲۰ ســال  ــه پ ــد. ســفری ک ــش یاب افزای
ــتاوردهای تجــاری و  ــاد و دس ــاق افت ــه اتف وقف

ــت. ــور داش ــرای کش ــادی ب ــه زی فناوران
پیــرو ســفر معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــزاری نشســت  ــه ازبکســتان و برگ ــوری ب جمه
طرف هــای  بــا  تجــاری  و  فنــاوری  هــای 
ازبکــی و ابــراز عاقــه ازبکســتان بــرای توســعه 
همــکاری هــای تجــاری و فنــاوری بــا جمهوری 
اســامی ایــران و ارتقــاء ســطح همــکاری هــا از 
ســطح تفاهــم نامــه بــه موافقتنامــه بیــن دولــت 
هــا؛ ســید ابراهیــم رییســی رییــس جمهــوری 

کشــورمان بــه ایــن کشــور ســفر کــرد.
در ایــن ســفر و در حاشــیه اجــاس شــانگهای 
برگــزار شــد  ازبکســتان  در ســمرقند  کــه 
همکاری هــای  جانبــه  چنــد  موافقتنامــه 
ــا  ــتان ب ــران و ازبکس ــور ای ــن کش ــاوری بی فن
نمایندگــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و وزارت توســعه نــوآوری ازبکســتان 
ــای  از طــرف رئیــس کمیســیون هماهنگــی ه

فاطمــی  آقــای  جنــاب  ایــران  اقتصــادی 
امیــن وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و 
ــوآوری  ــر توســعه ن ــای  عبدالرحمــان او وزی آق

ــید. ــا رس ــه امض ــتان ب ازبکس

در ایــن توافقنامــه دو کشــور متعهــد بــه 
ــاوری توســعه  ــای مشــترک فن اجــرای پروژه ه
ــه  ــران ب صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان ای

ازبکســتان و نیــز توســعه ســرمایه گــذاری 
مشــترک در حــوزه تولیــد محصــوالت فناورانه و 
نوآورانــه شــدند. بــا توجــه بــه تاکیــد دو رئیــس 
ــای  ــت همکاری ه ــر اولوی ــی ب ــوری مبن جمه
نوآورانــه و فناورانــه بیــن دو کشــور پیــش 
ــاهد  ــک ش ــده نزدی ــود در آین ــی ش ــی م بین
افزایــش ســطح صــادرات و تجــارت محصــوالت 

ــیم. ــور باش ــن دو کش ــه بی ــه و فناوران نوآوران
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دانشگاه آزاد اسالمی 

آنچه خواهید خواند: 
مجلــه  درجــه  ارتقــای   -
Curriculum Research دانشــگاه 

اسامشــهر واحــد  اســامی  آزاد 
ــگاه  ــی دانش ــه علم ــش رتب - افزای
آزاد اســامی در ســطح مجامــع جهانی 
بــه واســطه تحــوالت چهارســاله اخیــر 

دانشــگاه
مشــکات  بایــد  دانشــگاه ها   -
ــرف  ــت را برط ــاد و صنع ــردم، اقتص م
جدیــد  بســترهای  کنند/تعریــف 

آموزشــی 
- دوره کارآمــوزی فناورانــه ویــژه 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــجویان دانش دانش

برگــزار می شــود

ارتقای درجه مجله Curriculum Research دانشگاه آزاد اسامی واحد اسامشهر

ارزیابــی  ســامانه  بروزرســانی  آخریــن  در  
ــه  ــه مجل نشــریات دانشــگاه آزاد اســامی، رتب
آزاد  دانشــگاه   Curriculum Research
 A اســامی واحــد اسامشــهر بــه درجــه

ــت. ــاء یاف ارتق
دکتــر مقــدم ســرای مدیــر پژوهــش و فنــاوری 
ــا  ــهر ب ــد اسامش ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
 curriculum اعــام ایــن خبــر، گفــت: مجلــه
ســازمان  ارزیابــی  آخریــن  در   Research
ــاز ۷9  ــامی از امتی ــگاه آزاد اس ــزی دانش مرک

بــه ۸۶ و از درجــه B بــه درجــه A ارتقــا پیــدا 
کــرده اســت.

وی ادامــه داد: تاکنــون ۸ جلــد از ایــن مجلــه 

ــت  ــا محوری ــامی ب ــگاه آزاد اس ــی دانش علم
روانشناســی، مشــاوره، علــوم تربیتــی و زمینــه 
هــای وابســته منتشــر مــی شــود، چــاپ و در 
ــه ایــن حــوزه علمــی  اختیــار عاقــه منــدان ب

ــه اســت. ــرار گرفت ق
الزم بــه ذکــر اســت ایــن نشــریه بــه صــورت 
ــئولی  ــا مدیرمس ــال ۱۳9۸ ب ــه و از س فصلنام
ــر  ــردبیری دکت ــه آرام و س ــول فقی ــر بت دکت

ــود. ــی ش ــر م ــه منتش ــا عراقی علیرض

دکتــر علــی ســروری مجــد مشــاور ریاســت و 
رئیــس مرکــز حــوزه ریاســت، روابــط عمومــی 
و هماهنگــی اســتان ها پنجشــنبه شــب در 
جمــع کارکنــان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
مشــهد بــا تبریــک روز کارمنــد و هفتــه دولــت 
و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی 
ــگاه در  ــرایط دانش ــه ش ــاره ب ــا اش ــر، ب و باهن
ــار  ــوالت چه ــرات و تح ــت: تغیی ــال 9۷ گف س
ــال 9۷  ــرداد س ــگاه از ۲۸ م ــر دانش ــال اخی س
ــرار  ــا در شــرایطی ق شــروع شــد. ســال 9۷ م
داشــتیم کــه حــدود ۶۵ تــا ۷۰ درصــد واحــد 
ــه  ــوق ماهیان ــت حق ــگاه در پرداخ ــای دانش ه
بــا مشــکل روبــرو بودنــد. جمــع زیــادی 
و  بودنــد  بازنشســتگی  بــه  رو  همــکاران  از 
ــود.  ــه ب ــره ســنواتی صــورت نگرفت ــچ ذخی هی
شــرایطی کــه ســاختمان هــای دانشــگاه بعــد 
ــه  ــد و هزین ــده بودن ــوده ش ــال فرس از ۳۷ س
هــای گــزاف عمرانــی روز بــه روز بــر دانشــگاه 
تحمیــل مــی شــد. در یــک شــیب نزولــی آمــار 
دانشــجو قــرار داشــتیم. در شــرایطی قــرار 
ــجوی  ــی دانش ــیار باالی ــم بس ــه رق ــتیم ک داش
دکتــری جــذب شــده بــود و زمــان پایــان نامــه 
هــای آنهــا فــرا مــی رســید و از آن پــس هــم 
وزارت علــوم چنیــن مجــوز ســنگینی را بابــت 
ــی داد.  ــگاه آزاد نم ــه دانش ــری ب ــذب دکت ج

ــت  ــخت، هم ــرایط س ــن ش ــزود: در ای وی اف
ــور  ــر کش ــا در سراس ــکاران م ــوزی هم و دلس
ــداهلل  ــه بحم ــد ک ــان ش ــا آن چن ــاش آنه و ت
ــته و در  ــال گذش ــا از س ــجوی م ــذب دانش ج
ــار  ــور آم ــطح کان کش ــه در س ــرایطی ک ش
جــذب  در   ، دارد  نزولــی  شــیب  دانشــجو 

ــم.  ــدا کردی ــودی پی ــیب صع ــجو ش دانش
مشــاور ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی جــذب 
دانشــجویان غیــر ایرانــی را یکــی دیگــر از 
موفقیــت هــای دانشــگاه آزاد اســامی عنــوان 
ــش از ۵۰  ــر بی ــال حاض ــزود: در ح ــرد و اف ک
ــر  ــم و اگ ــی داری ــر ایران ــجوی غی ــزار دانش ه
ــتان  ــراق و افغانس ــا از ع ــجویان م ــده دانش عم
ــا در  ــا م ــز ب هســتند دانشــگاه هــای دیگــر نی
ــه  ــم ب ــتند ه ــه هس ــی و تفاهم نام ــال رایزن ح
ــه  ــان نامــه هــای مشــترک و هــم ب لحــاظ پای
ــم از کشــورهای همســایه  لحــاظ اینکــه بتوانی
دانشــجوی خارجــی جــذب کنیــم. کشــورعراق 
ــا را در  ــی م ــی مهندس ــه فن ــه رتب ــی ک وقت
ــه  ــد ک ــت کردن ــنجید موافق ــان س ــطح جه س
مــا یــک واحــد فنــی مهندســی در بغــداد 
داشــته باشــیم کــه بــر اســاس تفاهــم نامــه بــا 
وزارت علــوم عــراق ، مقدمــات راه انــدازی ایــن 

ــز فراهــم شــده اســت. واحــد نی

دکتــر ســروری مجــد بــا بیــان اینکــه در 
حــال حاضــر هزینــه هــر دانشــجو طبــق اعــام 
وزارت علــوم در دانشــگاه هــای دولتــی ۶۱ 
میلیــون تومــان اســت خاطــر نشــان کــرد: ایــن 
ــون  ــامی ده میلی ــگاه آزاد اس ــه در دانش هزین
ــز  ــت ج ــزی نیس ــن چی ــت و ای ــان هس توم
ــزان  ــما عزی ــاش ش ــی و ت ــر، دوراندیش تدبی

ــگاه.  ــظ دانش ــرای حف ب
آزاد  دانشــگاه  کارکنــان  بــه  خطــاب  وی 
اســامی تاکیــد کــرد: همــه مــا ۵۸هــزار نفــر 
یــک خانــواده هســتیم و بایســتی مراقبــت 
ــا  ــت م ــه دس ــرمایه ای ک ــن س ــه ای ــم ک کنی
ــا  ــران ه ــن بح ــتیم آن را از ای ــت و توانس هس
ــم  ــی اداره کنی ــه خوب ــم ب ــم بتوانی ــور دهی عب
ــا  ــرایط را ب ــه ش ــم ک ــاره ای نداری ــچ چ و هی
همــکاری همدیگــر روز بــه روز بهبود ببخشــیم 
ــال  ــار س ــن چه ــاق در ای ــن اتف ــه ای کمااینک

ــاد. ــر افت اخی
حــوزه  مرکــز  رئیــس  و  ریاســت  مشــاور 
ریاســت، روابــط عمومــی و هماهنگــی اســتان 
ــا ۵۸  ــزود: م ــامی اف ــگاه آزاد اس ــای دانش ه
ــه  ــتاد هســتیم در مجموع ــد و اس ــزار کارمن ه
دانشــگاه آزاد اســامی بــا یــک میلیــون و 
دویســت هــزار دانشــجو و هنــوز ظرفیــت 
ــم. در  ــم داری ــر ه ــجوی دیگ ــزار دانش ۵۰۰ ه
ــای  ــگاه ه ــر دانش ــه اگ ــتیم ک ــرایطی هس ش
ــجو و ۳۲  ــزار دانش ــدود ۵۷ ه ــا ح ــی ب دولت
ــجو  ــر دانش ــه ه ــی و هزین ــأت علم ــزار هی ه
ــوند  ــان اداره می ش ــون توم ــر ۶۱ میلی ــغ ب بال
مــا توانســتیم خودمــان را ســرپا نگــه داریــم و 
االن واحدهــای مــا حقوقشــان را در اوایــل مــاه 

ــد. ــی کنن ــت م دریاف
ــم  ــام معظ ــارات مق ــه انتظ ــاره ب ــا اش وی ب
رهبــری از دانشــگاه آزاد اســامی یــادآور شــد: 
ــه  ــا دغدغ ــم پیوســته ب ــه به ــک مجموع ــا ی م
هــای مشــترک جمــع شــدیم بــرای اینکــه بــه 
خوبــی بتوانیــم پیشــرفت علمــی را در دانشــگاه 
ــام  ــه مق ــه ک ــم. آنچ ــم بزنی ــامی رق آزاد اس
معظــم رهبــری از مــا انتظــار دارد ایــن اســت 
کــه مــا نــه تنهــا بــزرگ تریــن دانشــگاه باشــیم 
ــن دانشــگاه بشــویم. ــم بلکــه معتبرتری و بمانی

ــی را  ــت آموزش ــد کیفی ــروری مج ــر س دکت
موضوعــی مهــم در افزایــش رتبــه علمــی 
ــا اشــاره  ــرد و ب ــوان ک دانشــجو و دانشــگاه عن
بــه قوانیــن جدیــد آموزشــی گفــت: اگــر 
ســخت گیــری هــا و قوانیــن و مقرراتــی مثــا 
ــا  ــه ه ــان نام ــاع از پای ــت دف در پژوهشــیار باب
ــرد  ــی گی ــورت م ــری ص ــای دکت ــاله ه و رس
ــه نفــع پیشــرفت  ــه نفــع دانشــجو و ب ــا ب قطع

علــم در ســطح کشــور اســت. در حــال حاضــر 
شــرایط طــوری تنظیــم شــده کــه ســختگیری 
ــجو و  ــی دانش ــد علم ــرای رش ــی ب ــای علم ه
ــه علمــی دانشــگاه در  ــش رتب دانشــگاه و افزای

ــت. ــروری اس ــیار ض ــی بس ــطح جهان س
 وی بــا اشــاره بــه مهــارت آمــوزی دانشــجویان 
ــگاه  ــم در دانش ــرد مه ــک رویک ــوان ی ــه عن ب
ــای  ــرح ه ــروز ط ــر ام ــت: اگ ــامی گف آزاد اس
ــارت  ــک مه ــجو ی ــر دانش ــش و ه ــش، پوی پای
را در دانشــگاه دنبــال مــی کنیــم از ایــن 
بابــت اســت کــه دیگــر دانشــجویان مــا صرفــا 
ــارت  ــال مه ــه دنب ــتند ب ــدرک نیس ــال م دنب
و کارآفرینــی هســتند. امــروز بــازار کار بــه 
ســمت مهارتــی هــا پیــش مــی رود. آن مهــارت 
ــن  ــازار را تعیی ــه وزن ب ــت ک ــی اس و کارآفرین
مــی کند و مــا در دانشــگاه آزاد اســامی ناگزیر 
هســتیم رشــته هــای مهارتــی را توســعه دهیــم 
چــرا کــه خانــواده هــا از مــا انتظــار دارنــد. چــه 
بســیار دانشــجویان مــا هســتند کــه بــا مــدرک 
ــال کار هســتند و چــون  ــری دنب ارشــد و دکت
ــی  ــذب نم ــا را ج ــی آنه ــد کس ــارت ندارن مه
ــیس  ــی تاس ــی مهارت ــدارس عال ــر م ــد. اگ کن
شــد بــه همیــن دلیــل بــود و ایــن هــم باعــث 
رونــق دانشــگاه اســت و هــم بــه نفــع خانــواده 

ــا و دانشــجویان هســت. ه
مشــاور ریاســت و رئیــس مرکــز حوزه ریاســت 
ــر  ــامی ب ــگاه آزاد اس ــی دانش ــط عموم و رواب
تســهیل فرآیندهــا در دانشــگاه و عاقــه منــدن 
ــد  ــگاه آزاد تاکی ــه دانش ــجویان ب ــردن دانش ک
ــاه و  ــا را کوت ــا فراینده ــر م ــزود: اگ ــرد و اف ک
ــذب  ــم ج ــهیل کنی ــجویان را تس ــور دانش ام
حداکثــری دانشــجو را بــه دنبــال خواهیــم 
ــت نــام اولیــه  داشــت. تنهــا تبلیغــات و ثب
ــجو را  ــتی دانش ــت. بایس ــی نیس ــجو کاف دانش
عاقمنــد بــه دانشــگاه آزاد اســامی کنیــم. در 
حــال حاضــر بــه جهــت حمایــت دانشــگاه آزاد 
اســامی از دانشــجویان ،خیلــی از دانشــجویان 
دانشــگاه هــای دولتــی بــه ســمت دانشــگاه آزاد 
ــد. ــه یاب ــد بایســتی ادام ــن رون ــد و ای ــی آین م

دکتــر ســروری مجــد در توضیــح علــت عــدم 
افزایش شــهریه متناســب دانشــگاه آزاد اسامی 
نیــز عنــوان کــرد: مــا نســبت بــه مــدارس غیــر 
انتفاعــی بســیار شــهریه کمتــری مــی گیریــم. 
مــا ناگزیریــم کــه خودمــان را متــوازن بــا 
وضعیــت بــازاری کــه در آن هســتیم قــرار 
ــم  ــاال ببری ــهریه را ب ــد ش ــوری نبای ــم. ط دهی
کــه دانشــجویان را از دســت بدهیــم. ایــن 
هماهنگــی، ایــن انعطــاف مــا بــا دانشــجو رفتار 
ــذار  ــیار تاثیرگ ــد بس ــجو می توان ــا دانش ــا ب م

دکتر سروری مجد در جمع کارکنان دانشگاه آزاد اسامی واحد مشهد مطرح کرد
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باشــد. مــا کــه قــرار اســت بــه خودمــان متکــی 
ــا  باشــیم چــرا نرویــم دنبــال درآمــد بیشــتر. ب
ــراوان، درآمدهــای غیــر شــهریه  راهکارهــای ف
ــا ایــن نگــرش  خــود را افزایــش دهیــم. اگــر ب
ــی از  ــم خیل ــگاه کنی ــگاه ن ــائل دانش ــه مس ب
مشــکات دانشــگاه را برطــرف خواهیــم کــرد و 
مــی توانیــم خیلــی از رونــق هــا را در دانشــگاه 

ــم. ببینی
آزاد  دانشــگاه  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
محدودیــت ســقف حقــوق نداریــم اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه در ســال جــاری بــه طور متوســط 
۳۱ درصــد بــه حقــوق کارکنــان دانشــگاه آزاد 
ــد(. ــا ۵۴ درص ــد ت ــد )از ۲۲ درص ــه ش اضاف

امســال افزایــش حقــوق مــا بــه مراتــب بســیار 
بیشــتر از دولتی هــا بــود بــا اینکــه وابســته بــه 
ــال از دولــت بودجــه  نفــت نیســتیم و یــک ری

ــم . نمــی گیری

دکتــر ســروری مجــد در ادامــه بــا اشــاره بــه 
رشــد و ارتقای دانشــگاه آزاد اســامی خراســان 
ــرد:  ــوان ک ــر عن ــال اخی ــد س ــوی در چن رض
ــه  ــوی ب ــان رض ــامی خراس ــگاه آزاد اس دانش
ــده آن  ــال آین ــه س ــه بودج ــید ک ــدی رس ح
ــت.  ــهریه اس ــه ش ــی ب ــد متک ــا ۶۵ درص تنه
ایــن یــک افتخــار بــرای دانشــگاه آزاد اســامی 
ــمتی  ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــعارما ای ــت. ش اس
برویــم کــه فــرض کنیــم بودجــه شــهریه وجود 
نــدارد و بتوانیــم از منابــع مــادی و معنــوی کــه 
در اختیــار ماســت چــه نیــروی انســانی و چــه 
ــم و  ــر اســتفاده را بکنی ــع طبیعــی حداکث مناب
ایــن ظرفیــت بســیار باالیــی کــه در خراســان 
ــر  ــای دیگ ــتان ه ــود دارد در اس ــوی وج رض

ــود دارد. ــر وج کمت
ــان  ــامی خراس ــگاه آزاد اس ــزود: دانش وی اف
رضــوی بحمــداهلل در دانــش بنیــان هــا نیــز در 

ســطح واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی جــزء 
ــد  ــی عصرامی ــداد مل ــن هاســت و در روی برتری
جایــزه گرفــت. ایــن چیــزی نبــود جــز رویکــرد 
دانشــگاه آزاد اســامی خراســان رضــوی یعنــی 
اعتنــای بــه دانــش بنیــان هــا و اولویــت دادن 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا و اس ــان ه ــش بنی ــه دان ب
ــه احســن  ــل ب ــوی و تبدی ــادی و معن ــای م ه

دارایــی هــا در جهــت رونــق دانشــگاه.

مشــاور رییــس دانشــگاه آزاد اســامی بــا بیــان 
اینکــه امــروز خراســان رضــوی در همــه حــوزه 
هــا در ســطح کشــور مثال زدنــی اســت افــزود: 
ــرت  ــان حض ــی نعمتم ــود ول ــطه وج ــه واس ب
ــگاه  ــای دانش ــرح ه ــن ط ــا)ع( اولی ــام رض ام
ــی  ــد م ــوی کلی ــان رض ــامی از خراس آزاد اس
ــب اســامی ، جشــنواره  ــب مذاه ــورد. تقری خ
ــت و بســیاری از طــرح  ــت و مهدوی ــای امام ه
ــا مدیریــت  هــای دانشــگاه آزاد اســامی کــه ب
عالمانــه ریاســت عالــی دانشــگاه شــکل گرفــت 

از خراســان رضــوی شــروع شــده اســت.
ــات  ــان از زحم ــد در پای ــروری مج ــر س دکت
کلیــه همــکاران واحــد مشــهد قدردانــی و 
ــان آرزوی موفقیــت و ســربلندی کــرد. ــرای آن ب

ــدان  ــر از کارمن ــی از ۴۸ نف ــن گردهمای در ای
ــل  ــه دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد تجلی نمون

شــد.

نشســت مشــترک مدیــران صنــدوق پژوهــش 
و فنــاوری غیردولتــی دانشــگاه آزاد اســامی و 
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــه دانش ــأت رئیس هی

تهــران شــمال برگــزار شــد.

در ایــن نشســت بــه منظــور تشــریک مســاعی 
بــازار محصــوالت  و گســترش  در حمایــت 
همچنیــن  و  دانش بنیــان  و  دانایی محــور 
ــی و پشــتیبانی  ــات مال ــا و خدم ــه کمک ه ارائ
ــان،  ــات دانش بنی ــوآور و مؤسس ــز ن ــه مراک ب
ــه امضــای مهنــدس عســکری  تفاهم نامــه ای ب
و  پژوهــش  مدیرعامــل صنــدوق  غــام زاده 
ــامی و  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــاوری غیردولت فن

دکتــر حمیدرضــا خالــدی رئیــس دانشــگاه آزاد 
ــید. ــمال رس ــران ش ــد ته ــامی واح اس

ــام زاده  ــدس غ ــت مهن ــن نشس ــه ای در ادام
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  مدیرعامــل 
ــن  ــریح و تبیی ــه تش ــامی ب ــگاه آزاد اس دانش
ــی  ــای تخصص ــت نهاده ــی فعالی ــیر تاریخ س
ــور،  ــوآوری کش ــاوری و ن ــوزه فن ــی در ح مال
تاریخچــه شــکل گیری صنــدوق پژوهــش و 
ــل  ــات تخصصــی قاب ــاوری دانشــگاه و خدم فن
ــوم دانشــگاه آزاد  ــه زیســت ب ــدوق ب ــه صن ارائ
ــس  ــدی رئی ــا خال ــر حمیدرض ــامی و دکت اس
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران شــمال بــه 
ارائــه گزارشــی از دســتاوردهای ایــن دانشــگاه 

ــت. پرداخ
آزمایشــگاهی  عظیــم  مجتمــع  از  بازدیــد 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  فخــری زاده  شــهید 
کارگاه  برگــزاری  و  شــمال  تهــران  واحــد 
بــه شــرکت ها  معرفــی خدمــات صنــدوق 
رشــد  مرکــز  در  مســتقر  اســتارتاپ های  و 
ــن نشســت  ــه هــای ای دانشــگاه از دیگــر برنام

یــک روزه بــود.

باشــگاه  رئیــس  خاکپــور  شــهرزاد  دکتــر 
پژوهشــگران جــوان و نخبــگان دانشــگاه علــوم 
از موفقیــت  تهــران  اســامی  آزاد  پزشــکی 
بادامــی  نــگار  و  خســروی نیا  محمدمهــدی 
ــگاه  ــن دانش ــازی ای ــته داروس ــجویان رش دانش
در اختــراع »کاف درمــان کبــودی پــا بــا 
مکانیســم ســردکنندگی، گــرم کنندگــی و 

تزریــق پمــاد«  خبــر داد.
ــکیل  ــمت تش ــتگاه از دو قس ــزود: دس وی اف
شــده اســت، قســمت اول شــامل بخشــی اســت 
کــه بــدون اســتفاده از بــرق می توانــد بــا 
کمپــرس گــرم و ســرد، بــرای درمــان کبــودی 
ــادی  ــاوی پم ــود. قســمت دوم، ح ــتفاده ش اس
اســت کــه از ترکیــب چنــد عصــاره گیاهــی از 
جملــه آلوئــه ورا تشــکیل شــده و نقــش درمــان 

ــودی را دارد.  کب
دکتــر خاکپــور اظهــار کــرد: در ایــن دســتگاه، 
بــا  کــه  شــده اند  تعبیــه  کپســول هایی 
ــاده«  ــیمیایی »گرم ــای ش ــش ه ــاد واکن ایج
ــه دســتگاه  ــردی شــبیه ب ــر« عملک و »گرماگی
دارنــد.   COOLPAD خنک کننــده  هــای 

ــه مرکــز رشــد دانشــگاه  از محصــوالت فناوران
آزاد اســامی قــم بــا حضــور ســید محمدتقــی 
شــاهچراغی اســتاندار قــم و حجت االســام 
والمســلمین دکتــر حســن خیــری رئیــس 

ــد. ــی ش ــم رونمای ــامی ق ــگاه آزاد اس دانش
در ایــن مراســم از محصــول کاربــردی شــرکت 
ــز  ــتقر در مرک ــش مس ــاوران نواندی ــا فن کیمی

ــاور دانشــگاه آزاداســامی  ــای فن رشــد واحده
قــم بــا عنــوان »ســوپرحال ســبز« پــاک 
ــاده  ــر م ــس و ه ــگ، آدام ــب، رن ــده چس کنن
شــوینده  انــواع   « همچنیــن  و  چســبناک 
ــات  ــرای حیوان ــی نیمــه گیاهــی ب هــای درمان
ــامان  ــیر س ــرکت اکس ــول ش ــی« محص خانگ

ــد. ــی ش ــامت رونمای س

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسامی تهران شمال و 
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه منعقد شد

اختراع دستگاه درمان کبودی توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
آزاد اسامی تهران

دو محصول فناورانه دانشگاه آزاد اسامی واحد قم رونمایی شد

درخشش دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی کرمانشاه در مسابقات 
بین المللی مخترعان و مبتکران سوئیس

دکتــر آرش بوچانــی معاون پژوهــش و فناوری 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمانشــاه گفــت: 
ــران  ــان و مبتک ــی مخترع ــابقات بین الملل مس
ــی  ــه میزبان ــن ب ــازی و آنای ــورت مج ــه ص ب

کشــور ســوئیس برگــزار شــد. 
فــرد، شــایان  احمــدی  زهــرا  افــزود:  وی 
ســوماری و مهــدی روشــن از دانشــجویان 
اســامی  آزاد  رشــته روانشناســی دانشــگاه 
واحــد کرمانشــاه موفــق بــه کســب مــدال 
ــودی و  ــم محم ــر، مری ــنا توحیدف ــا و حس ط
ســعید حســن آبــادی از اعضــای واحــد فنــاور 
ــف  ــن واحــد دانشــگاهی در دو حــوزه مختل ای
ــره شــدند. ــدال طــا و نق ــه کســب م مفتخــر ب

الزم بــه ذکــر اســت، اختــراع دانشــجویان 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمانشــاه در 
کاس روانشناســی بــا عنــوان دقــت ســنج 
مخروطــی شــکل بــا قابلیــت شــوک دهندگــی 
ــابقات  ــا در مس ــدال ط ــب م ــه کس ــق ب موف

ــد. ــوئیس ش س
ــی ـ  ــه آموزش ــراع »جلیغ ــن دو اخت  همچنی
درمانــی« مناســب تمریــن آواز، ســخنرانی، 
ورزشــکاران و کــودکان و »کولــه حمــل نــوزاد 
همــراه بــا پنــل خورشــیدی بــا قابلیــت خنــک 
ــل آن  ــهیل حم ــده و تس ــرم کنن ــده و گ کنن
ــدال  ــب دو م ــه کس ــق ب ــن«، موف ــرای والدی ب
طــا و نقــره از مســابقات بیــن المللــی نــوآوری 

ــد.   ــوئیس ش ــات س و اختراع
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دکتر علی اکبری:
دانشگاه ها باید مشکات مردم، اقتصاد و صنعت را برطرف کنند/تعریف بسترهای جدید آموزشی

بیســتمین جلســه هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد 
ــر  ــت دکت ــه ریاس ــتان ب ــتان لرس ــامی اس اس
محمــد علی اکبــری سرپرســت معاونــت علــوم، 
مهندســی و کشــاورزی دانشــگاه آزاد اســامی 

ــاد برگــزار شــد. در واحــد خــرم آب
دکتــر علــی اکبــری در ایــن جلســه بــا اشــاره 
آموزشــیار،  هــای  انــدازی ســامانه  راه  بــه 
آزاد  دانشــگاه  در  دانشــجویار  و  پژوهشــیار 
اســامی گفــت: هــدف از راه انــدازی ایــن 
ســامانه هــا، ایجــاد شــفافیت مالــی، پژوهشــی 

ــود. ــور ب ــهیل ام ــی و تس و آموزش
وی درخصــوص ســند تحــول و تعالی دانشــگاه 
ــای  ــه واحده ــرد: هم ــار ک ــامی اظه آزاد اس
ــداف  ــق اه ــتای تحق ــد در راس ــگاهی بای دانش
ــد.  ــی دانشــگاه گام بردارن ســند تحــول و تعال
و  مهندســی  علــوم،  معاونــت  سرپرســت 
کشــاورزی دانشــگاه آزاد اســامی، اجــرای 
طــرح پویــش در ایــن دانشــگاه را در راســتای 
اشــتغال زایی در کشــور دانســت و افــزود: یکــی 
از مهمتریــن دغدغه هــای امــروز خانواده هــا 
ــم در  ــر بتوانی ــت. اگ ــتغال اس ــان، اش و جوان
ــخ  ــاز پاس ــن نی ــه ای ــامی ب ــگاه آزاد اس دانش

ــه  ــترش روحی ــه گس ــاً ب ــم، قطع ــدی دهی ج
امیــد و اصــاح ســاختار شــغلی در کشــور 

ــم.  ــرده ای ــک ک کم
دکتــر علــی اکبــری ادامــه داد: طــرح پایــش 
نیــز در راســتای تحقــق مطالبــات جــدی مقــام 
ــامی در  ــگاه آزاد اس ــری در دانش ــم رهب معظ
حــال اجراســت. دانشــگاه هــا بایــد بــه ســمت 

حــل مســائل کشــور حرکــت و مشــکات 
ــد. ــردم، اقتصــاد، صنعــت و ... را برطــرف کنن م

وی کشــاورزی را از دغدغــه هــای کشــور 
عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن زمینــه و بــرای 
اســتفاده بهینــه از زمیــن و آب در کشــور بایــد 

ــزی داشــته باشــیم.  ــه ری برنام
تعریــف  خواســتار  اکبــری  علــی  دکتــر 

بســترهای جدیــد آموزشــی شــد و گفــت: قطعاً 
ــگاه  ــده جای ــال آین ــی ۲۰ س ــوش مصنوع ه
ــت،  ــد داش ــاوری خواه ــم و فن ــژه ای در عل وی
لــذا بایــد بــرای آن بســته های آموزشــی تهیــه 
کنیــم و دانشــجویان را بــرای ورود بــه ایــن علم 
مســلح کنیــم تــا از ایــن قافلــه عقــب نمانیــم، 
ــوش  ــتفاده از ه ــدون اس ــده ب ــرا تصــور آین زی

ــود.  ــد ب ــن خواه ــی غیرممک مصنوع

محصول اسطوخودوس از مزرعه گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسامی واحد سقز برداشت شد

دوره کارآموزی فناورانه ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی برگزار می شود

ــگاه آزاد  ــس دانش ــی رئی ــد وارع ــر محم دکت
اســامی واحــد ســقز از برداشــت دومیــن دوره 

ــان  ــه گیاه ــطوخودوس از مزرع ــول اس محص
ــر داد. ــگاهی خب ــد دانش ــن واح ــی ای داروی

دکتــر وارعــی گفــت: بــا هــدف ایجــاد رشــته 
ــن  ــن و همچنی ــان و کارآفری ــش بنی ــای دان ه
ایجــاد مهــارت جهــت ورود بــه بــازار کار 
دانشــجویان و تامیــن درآمــد غیــر شــهریه 
ــاد  ــه ایج ــدام ب ــگاهی اق ــد دانش ــن واح ای، ای
ــی  ــای مهارت ــگاه و کارگاه ه ــعه آزمایش و توس
اســطوخودوس،  مزرعــه  توســعه  و  کــرده 
ــتور کار  ــی را در دس ــان داروی ــن و گیاه آویش

ــت. ــرار داده اس ــود ق خ
وی تصریــح کــرد: ۶۰ کیلوگــرم اســطوخودس 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــت ش ــه برداش از مزرع
ــته  ــدی داش ــد ۱۰۰ درص ــته، رش ــال گذش س

اســت. 
ــای  ــد و مزای ــوص فوای ــی در خص ــر وارع دکت
ــطوخودوس از  ــت: اس ــار داش ــاه اظه ــن گی ای
دســته گیاهــان علفــی اســت کــه بــه صــورت 
ــه  درختچــه هــای کوچــک رشــد می کنــد و ب
عنــوان یــک گیــاه چنــد ســاله و همیشــه ســبز 
ــترده ای از  ــف گس ــان طی ــرای درم ــت. ب اس
بیمــاری هــا اســتفاده مــی شــود، بــرگ هــای 
گیــاه اســطوخودوس دارای عطــری بــی نظیــر 
هســتند کــه بــه دلیــل داشــتن ایــن رایحــه در 
روش هــای رایحــه درمانــی نقــش بــه ســزایی 

دارد.

ــس  ــر رئی ــر ســیدمحمدجواد صــدری مه دکت
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی با 
تأکیــد بــر اینکــه دانشــجو بایــد یــاد بگیــرد که 
ــه از دانــش در پژوهــش هــای کاربــردی  چگون
اســتفاده کنــد کــه نتیجــه آن تبدیــل بــه 
ــاوری شــود، گفــت: الزم اســت در آمــوزش  فن
و پژوهــش موضــوع فنــاوری دیــده شــود. یکــی 
از ابزارهــای آمــوزش فنــاوری کارآمــوزی اســت. 
لــذا در دانشــگاه آزاد اســامی شــرایطی را 

ــدن  ــا گذران ــا دانشــجویان ب ــم ت فراهــم کرده ای
واحــد کارآمــوزی، آمــوزش فنــاوری را دریافــت 

کننــد.
ــگاه آزاد  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــردی شــدن  ــرای کارب ــرد: ب ــار ک اســامی اظه
ــه در  ــا خواســته ایم ک ــاوری از تمــام واحده فن
ــوند،  ــتقر ش ــود مس ــه  خ ــع منطق ــار صنای کن
چــرا کــه فنــاوری در فضــای ذهنــی و انتزاعــی 
شــکل نمی گیــرد، بلکــه بایــد در واقعیــت 

ــود. ــاد ش ایج
ــه دوره  ــان اینک ــا بی ــر ب ــدری مه ــر ص دکت
کارآمــوزی فناورانــه ویــژه دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد اســامی برگــزار مــی شــود، افــزود: در ایــن 
دوره، کارآمــوزی مهــارت کاوش و پــردازش 
اطاعــات را بــه دانشــجویان آمــوزش خواهیــم 
داد، چراکــه در دنیــای امــروز تعریــف جدیــد از 
ــل  ــن و تحلی ــی در یافت ــدم توانای ــوادی ع بیس

کــردن اطاعــات اســت.

وی ادامــه داد: کارآمــوزان در قالــب تیم هایــی 
در مناطــق مختلــف کشــور تحــت هدایــت 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاورین پ ــا و مش منتوره
کاوش و پــردازش اطاعــات صنایــع منطقــه را 
انجــام خواهنــد داد و عــاوه بــر گذرانــدن واحد 
درســی کارآمــوزی، در منافــع مالــی اطاعــات 

پــردازش شــده ســهیم خواهنــد بــود.

ــگاه آزاد  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
اســامی بــا بیــان اینکــه در جریــان نخســتین 
دوره کارآمــوزی ۷ هــزار نفــر ثبت نــام کردنــد، 
افــزود: از میــان ثبت نــام کننــدگان یــک هــزار 
نفــر انتخــاب شــدند تــا در نخســتین دوره 
ــند.  ــته باش ــور داش ــاوری حض ــوزی فن کارآم
ایــن هــزار نفــر شــامل ۳۰ نفــر بــه طــور 
ــای  ــت. آموزش ه ــتان اس ــر اس ــن از ه میانگی
ــه  ــوزی ب ــر دوره کارآم ــدای ه ــط در ابت مرتب

ــد. ــد ش ــه خواه ــجویان ارائ دانش
ــه دانشــجویان در دوره  ــوزش ب ــاره آم وی درب
ــأت  ــای هی ــاتید و اعض ــت: اس ــوزی گف کارآم
پتانســیل  اســامی  آزاد  دانشــگاه  علمــی 
بــرای  مــا  و  دارنــد  عظیمــی  ظرفیــت  و 
ــوزان  ــا، مشــاوره و منتورشــیپ کارآم آموزش ه
ــاً از پتانســیل  در حــوزه اطاعــات و داده، صرف

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــاتید اس ــن اس ای
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آنچه خواهید خواند: 
-طرح ملی تولید دانش بنیان

مقدمه
طــرح ملــی تولیــد دانــش بنیــان تاثریــا 
در جهــت دســتیابی بــه دو هــدف اصلــی 
ــرای رشــد  »ســرمایه گــذاری مســاله محــور ب
تولیــد و ارتقــای اقتصــاد دانــش بنیــان« و 
»حــل فناورانــه مســائل ملــی و منطقــه ای 
ــت  ــع جه ــیج مناب ــرد بس ــا رویک ــت دار ب اولوی
افزایــش تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال زایی« 
در ســال ۱۴۰۱ و در مرحلــه اول در اســتان 

ــت. ــورده اس ــد خ ــوی کلی ــان رض خراس
چالش هــای اصلــی کــه ســبب طراحــی و 
ــد از: ۱.  ــد، عبارت ان ــرح بوده ان ــن ط ــرای ای اج
عــدم تمرکــز ظرفیت هــای دانشــی و نخبگانــی 
ــت دار  ــی و اولوی ــائل اصل ــر روی مس ــور ب کش
ــک  ــرکت های کوچ ــال ش ــدم اتص ــور و ع کش
ــی  ــزرگ صنعت ــای ب ــه بنگاه ه ــان ب ــش بنی دان
و تاثیرگــذاری پاییــن در حــل مســائل کشــور، 
نهادهــای  مــوازی  کاری  و  ناهماهنگــی   .۲
و  دانش بنیــان  در حــوزه  موثــر  حاکمیتــی 
خــاء بازیگــران میانــی الزم در زنجیــره ارزش 
اقتصــاد دانــش بنیــان و ۳. عــدم وجــود عدالت 
ــی  ــع و پشــتیبانی های حاکمیت ــع مناب در توزی
و عــدم برخــورداری تیم هــای نوپــا و دور از 

ــی. ــی و حاکمیت ــع دولت ــت از مناب مرکزی
ــت  ــی جه ــرح مل ــن ط ــه ای ــی ک راهکارهای
ــامل  ــد ش ــه می ده ــوق ارائ ــکات ف ــل مش ح
عرضــه  رویکــرد  تغییــر  چــون:  مــواردی 
محــوری و توســعه کمــی و افقــی شــرکت های 
دانــش بنیــان بــه تقاضــا محــوری و شناســایی 
ایــن  ظرفیــت  از  بهره گیــری  توانمنــدی، 
ــدی  ــای کلی ــل چالش ه ــرای ح ــرکت ها ب ش
کشــور در بخش هــای مشــخص در حــوزه 
ــش  ــی حــوزه دان ــی، اصــاح نظــام حکمران مل
بنیــان، حرکــت از ســاختار جزیــره ای بــه 
ســمت ســاختارهای یکپارچــه و در نهایــت 

ــعه  ــه توس ــرف ب ــه ص ــرد از توج ــر رویک تغیی
ــه  ــین ب ــان مرکزنش ــش بنی ــرکت های دان ش
ــاوری  ــوآوری و فن ــوذ ن ــه نف ــه ب ــرد توج رویک
ــاور در ســایر  ــای فن در شــرکت ها و مجموعه ه

ــت. ــور اس ــاط کش نق
در ذیــل مهم تریــن اقدامــات محــوری در 
ــده  ــا آم ــرح تاثری ــداف ط ــق اه ــتای تحق راس

ــت: اس
- پشــتیبانی، حمایــت و ســرمایه گــذاری 
ــا  ــرای ایجــاد فنــاوری هــای دانــش بنیــان ب ب
قیــد اقتدارآفرینــی در حــوزه مســائل اولویــت 

ــور دار کش
- پشــتیبانی و ســرمایه گــذاری جهــت ایجــاد 
ســامانه هــا و فــن آوری هــای بــا قابلیــت 

ــرم ــی ن حکمران
ــای  ــه مناســب و زیرســاخت ه - ایجــاد زمین
الزم نــرم و ســخت متناســب بــرای بــروز 
ــرورش  ــد و پ ــرای رش ــتری ب ــت و بس خاقی
ــق  ــش از طری ــای دان ــر مبن ــو ب ــای ن ــده ه ای
ایجــاد بســترهای تعاملــی بیــن صاحبــان 
ــد در  ــاور توانمن ــای فن ــه ه ــاله و مجموع مس

ــاله ــه مس ــخگویی ب پاس
ــی و مشــاوره طــرح هــای  - شناســایی، ارزیاب
فنــاور و دانــش بنیــان و آمــاده ســازی نهایــی 
آن هــا شــامل مشــاوره هــای حقوقــی، نشــان 
زای، بازاریابــی، طــرح کســب و کار، طــرح 

ــازار ــه ب ــرد ورود ب ــا رویک اقتصــادی و ... ب
- بهینــه ســازی تولیــد و توســعه محصــوالت و 

فراینــد هــای فنــاوری قابــل عرضــه بــه بــازار
ــر در  - راهبــری و شــبکه ســازی عناصــر موث
ــن  ــاط بی ــا ایجــاد ارتب ــان ب ــش بنی ــد دان تولی

ــذاران ــردازان و ســرمایه گ ــده پ ای
- کمــک بــه توســعه بازارهــای داخلــی و 
ــازار  ــهم ب ــزان س ــش می ــت افزای خارجــی جه

ــاخت ــران س ــاور ای ــوالت فن محص

- فراهــم ســازی شــرایط مناســب بــرای 
توســعه رویدادهــای حــل چالــش بــرای کشــف 

ــان ــتعدادهای پنه اس
ــرای  ــذاری ب ــرمایه گ ــاخت س ــاد زیرس - ایج
ــا در  ــوآوری ه ــا و ن ــاوری ه ــوغ فن ــد و بل رش

ــی ــل ابتدای مراح
ــا  ــی ب ــای تخصص ــتابدهنده ه ــعه ش - توس
ــای  ــته ه ــوغ هس ــازی و بل ــرد توانمندس رویک

ــا ــاور نوپ فن
- توســعه ظرفیــت هــای هــم ســرمایه گذاری 
بــا توانمندســازی ســرمایه گــذاران فعــال فعلی 

بــا هــم ســرمایه گــذاری یــا خرید ســهام
ــوآوری  ــش، ن - ایجــاد زیرســاخت انتقــال دان
ــل در  ــه داخ ــران ب ــارج از ای ــاوری از خ و فن
زمینــه هــای تخصصــی و رونــق تولیــد در 

ــان ــش بنی ــاد دان اقتص
ــوآوری  ــش، ن - ایجــاد زیرســاخت انتقــال دان
ــی  ــه غیردفاع ــی ب ــش دفاع ــاوری از بخ و فن
و بالعکــس در زمینــه هــای تخصصــی بــا 

ــان ــش بنی ــد دان ــق تولی ــرد رون رویک
گــذاری  ســرمایه  زیرســاخت  توســعه   -
در کشــورهای اســامی بــا هــدف توســعه 

کان اثرگــذاری  و  اقتصــادی 
ــاوری و  ــمی فن ــبکه رس ــن ش ــاخت اولی - س
ــادل  ــرای تب ــامی ب ــورهای اس ــوآوری کش ن
گســترش  و  ســرمایه  فنــاوری،  و  دانــش 

بازارهــای موجــود

برنامه اجرایی
در لیســت محورهــای طــرح ملــی تولیــد 
ــده  ــر ش ــورد ذک ــا، ۱۳ م ــان تاثری ــش بنی دان

ــت. اس
 ۱- طرح ملی تولید دانش بنیان تاثریا

۲- برگــزاری ۵۳ رویــداد ســرمایه گــذاری 
ــور ــاله مح مس

۳- برگزاری ۱۰ رویداد فناوری
ــی  ــارد تومان ۴- ســرمایه گــذاری ۱۰۰۰ میلی

ــم روی ۵۰۰ تی
۵- طراحــی، ســاخت و پخــش »چالــش« در 

بهــار ۱۴۰۱
۶- پخــش مســتند »چالــش تولیــد« زمســتان 

۱۴۰۱
کارخانــه   ۳۱ راه انــدازی  از  پشــتیبانی   -۷

نــوآوری
۸- پشــتیبانی از راه انــدازی ۸ شــتابدهنده 

ــی مردم
9- برگــزاری نمایشــگاه تاثریــا در اســفند 

۱۴۰۱
ــم  ــه تی ــا ب ــی تاثری ــزه مل ــدای جای ۱۰-  اه

ــده برگزی
۱۱- اهــدای جایــزه ملــی تاثریــا بــه راه حــل 

برگزیــده
۱۲-پشــتیبانی از ایجــاد ۵۰ کارگــزار مردمــی 

صادراتــی
ــم و  ــه ۵۰ تی ــگاه عرض ــزاری نمایش ۱۳- برگ
ــم  ــر معظ ــه رهب ــه ب ــده و ارائ ــل برگزی راه ح

ــاب انق
 - بخــش برگــزاری ۵۳ رویــداد ســرمایه 

گــذاری شــامل بخــش مجــزا اســت:
۲-۱- برگزاری ۳۱ ابرچالش استانی

»گزارش نهایی رویداد تاثریا - استان خراسان رضوی«
تابستان ۱4۰۱
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بسیج علمی کشور

رویدادهــای اســتانی بــا تمرکــز بــر رفــع 
خاءهــا و مســائل فناورانــه زنجیره هــای ارزش 

ــتان. ــر اس ــت ه دارای مزی

۲-۲- برگــزاری ۱۲ ابرچالــش موضوعــی 
ملــی

ــت دار  ــات اولوی ــا موضوع ــی ب ــای مل رویداده
ــادی  ــی اقتص ــای اصل ــر وزن ه ــی ب ــه مبتن ک
کشــور بــا تمرکــز بــر زنجیره هــای ارزش دارای 

ــرای هــر حــوزه اســت: مزیــت ب
-رویداد ملی کشاورزی و امنیت غذایی

-رویداد ملی تعلیم و تربیت
-رویداد ملی صنعت و قطعه سازی
-رویداد ملی معدن و خام فروشی

و  گاز  و  نفــت  صنعــت  ملــی  -رویــداد 
شــیمی و پتر

ــرژی  ــر ان ــد ب ــا تاکی ــرژی ب ــی ان ــداد مل -روی
ــو هــای ن

-رویداد ملی آب
ICT رویداد ملی-

-رویــداد ملــی حمــل و نقــل و مدیریــت 
شــهری

-رویداد ملی جمعیت و خانواده
-رویداد ملی عمران و مسکن

-رویداد ملی سامت، بهداشت و درمان

گزارش فرآیند اجرایی
مرکــز نــوآوری و کارآفرینــی تــک بــه عنــوان 
تیــم اجرایــی رویــداد و پــس از ابــاغ قــرارداد 
»برگــزاری رویــداد تاثریــا در اســتان خراســان 
رضــوی« و قــرارداد مشــارکت در برگــزاری این 
رویــداد در اســتان خراســان شــمالی، کار خــود 
را آغــاز نمــود. نمایندگــی شــرکت پیشــگامان 
ــیج  ــاون بس ــاد تع ــش بنی ــد دان ــعه فرآین توس
نیــز در ایــن مســیر بــه عنــوان کارفرمــا و 
دبیــر اجرایــی برگــزاری رویــداد بــا مرکــز تــک 

همــکاری نمــوده اســت.

ــداد در اســتان خراســان رضــوی در  ــن روی ای
دو بخــش »دمــودی: رویــداد ســرمایه گــذاری 
ــورس  ــاور« و »ری ــر فن ــای برت ــر روی طرح ه ب
فناورانــه«  نیازهــای  ارائــه  رویــداد  پیــچ: 
ــه  برگــزار شــده اســت. جهــت تســهیل در ارائ
ــه ســه قســمت  گــزارش، عملیــات برگــزاری ب
قبــل از رویــداد، حیــن رویــداد و پــس از 
رویــداد تقســیم شــده کــه شــرح هــر کــدام از 
حوزه هــای مختلــف زیــر مجموعــه آن نیــز در 

ــت. ــده اس ــه آورده ش ادام

الف( اقدامات پیش از رویداد
الــف-۱( هماهنگــی بــا تیــم اجرایــی و تقســیم 

یف ظا و
ــوآوری  ــز ن ــان مرک ــی می ــات هماهنگ جلس
شــرکت  نمایندگــی  و  تــک  کارآفرینــی  و 

پیشگامان توسعه فرآیند دانش بنیاد  
تعــاون بســیج در اســتان خراســان رضــوی 
جهــت توضیــح و تشــریح رویــداد و همچنیــن 
ــد.  ــزار ش ــف برگ ــیم وظای ــی و تقس هماهنگ
ــی  ــر اجرای ــوان دبی ــه عن شــرکت پیشــگامان ب
و پشــتیبانی، بخش هــای کلــی اعــم از تامیــن 
محــل برگــزاری، تامیــن پذیرایــی و ناهــار 
میهمانــان، تهیــه کلیــه تجهیــزات و ملزومــات 
ــر  ــداد را ب ــات روی ــزاری و تبلیغ ــوط برگ مرب
ــا  ــرکت ب ــن ش ــن ای ــت. همچنی ــده گرف عه
توجــه بــه دسترســی بــه ســامانه ارســال نامــه 
ــوت  ــه دع ــت، وظیف ــبکه دول ــای اداری ش ه
میهمانــان و حامیــان رویــداد را نیــز بــر عهــده 
هماهنگــی  ماننــد  اجرایــی  امــور  گرفــت. 
ــازی و  ــت، مستندس ــاوران، دریاف ــات مش جلس
بررســی اطاعــات شــرکت کننــدگان در رویداد 
و پذیــرش نهایــی ایشــان، هماهنگــی مجریــان 
ــر  ــز  ب ــه و ... نی ــی برنام ــین اجرای ــه، س برنام
عهــده مرکــز نــوآوری و کارآفرینــی تــک قــرار 

ــت. گرف

و  دســتگاه ها  بــا  هماهنگــی  الــف-۲( 
رویــداد حامــی  ســازمان های 

جهــت هماهنگــی و توجیــه ســازمان ها و 
ــی و دســت اندرکار در اجــرای  ــای حام ارگان ه
رویــداد، جلســه ای تشــکیل و از ایشــان جهــت 
ــازمان ها و  ــد. س ــل آم ــه عم ــوت ب ــور دع حض
ارگان هایــی کــه نماینــده یــا نماینــدگان آنــان 

ــن جلســه حضــور داشــتند: در ای
-دفتــر جــذب و ســرمایه گــذاری اســتانداری 

خراســان رضــوی

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  -اداره 
رضــوی خراســان  اســتان 

ــدن و تجــارت اســتان  ــت، مع -ســازمان صنع
خراســان رضــوی

اســتان  صنعتــی  شــهرک های  -شــرکت 
رضــوی خراســان 

ــه ای اســتان  ــی و حرف ــوزش فن -اداره کل آم
خراســان رضــوی

-ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان 
ــوی ــان رض خراس

-مرکز شهید فهمیده وزارت دفاع
-مرکز رشد دانشگاه فنی منتظری

-شرکت صنایع پیشرفته رضوی
-صندوق سامت ثامن

-گروه صنعتی نیان
-انجمن مدیران استان خراسان

-انجمــن تحقیــق و توســعه اســتان خراســان 
رضــوی

-کانــون کارآفرینــان توســعه گــرای خراســان 
رضــوی

مقــرر شــد ایــن ســازمان ها از ظرفیــت و 
پتانســیل خــود جهــت اطاعرســانی رویــداد به 
مخاطبــان مربوطــه اســتفاده کننــد. همچنیــن 
شــرکت شــهرک های صنعتــی جهــت اســتفاده 

از نیازهــای احصــاء شــده در ســامانه فــن بــازار 
ــت  ــارت جه ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع و س
ــد  ــرکت های واج ــدد در ش ــرمایه گذاری مج س
شــرایط اعــام آمادگــی کردنــد. صنــدوق 
ســامت ثامــن نیــز جهــت ســرمایه گــذاری بــر 
ــوزه  ــداد در ح ــر در روی ــای حاض روی طرح ه
تجهیــزات پزشــکی و ســامت اعــام آمادگــی 

نمــود.

الــف-۳( جمــع آوری و مستندســازی داده هــای 
ــه شــرکت کنندگان ــوط ب مرب

تعــداد طرح هــای اولیــه معرفــی شــده جهــت 
ــداد، ۲۳ طــرح )دریافــت شــده  حضــور در روی
از ۲۱ تیــم( بــوده اســت کــه برخــی دارای 
ــی  ــا تیم های ــد. ب ــالی بودن ــدارک ارس ــص م نق
کــه دارای مــدارک ناقــص بودنــد تمــاس 
حاصــل شــد و پــس از ارســال مــدارک مــورد 
نظــر، مرحلــه بررســی و اعتبارســنجی شــرکت 
کننــدگان انجــام شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
تعــداد 9 طــرح دیگــر در ایــن بیــن بــه لیســت 
ــه  ــگامان اضاف ــب پیش ــای منتخ ــه طرح ه اولی
گردیــد کــه در لیســت بررســی و اعتبارســنجی 

ــرار گرفتنــد. ق

ــتندات  ــنجی مس ــی و اعتبارس ــف-۴( بررس ال
ــرکت کنندگان ــه ش ــوط ب مرب

پــس از بررســی و اعتبار ســنجی مســتندات، از 
بیــن ۲۳ طــرح پذیــرش شــده اولیــه و 9 طــرح 
کــه در مراحــل بعــدی اضافــه شــدند )مجموعــا 
۳۲ طــرح دریافتــی(، ۱۷ طــرح پذیــرش نهایــی 
ــی از  ــه بعض ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــدند. ام ش
تیم هــا در ایــن مرحلــه آمادگــی کافــی جهــت 
ارائــه بــه ســرمایه گــذار را نداشــتند، جلســات 
مشــاوره کســب و کار بــا خبــرگان ایــن حــوزه 
ــرای تمامــی تیم هــا هماهنــگ شــد. در ایــن  ب
ــداد  ــور در روی ــه حض ــم از ادام ــه ۲ تی مرحل
ــت  ــم جه ــت ۱۵ تی ــد و در نهای ــراف دادن انص
ــی  ــه نهای ــاوره و ارائ ــات مش ــور در جلس حض

آمــاده شــدند.

بــا مشــاوران خبــره  الــف-۵( هماهنگــی 
منتورینــگ جهــت  کار  و  کســب 

در بیــن تیم هــای پذیــرش شــده جهــت 
حضــور در رویــداد دمــودی، ۸ تیــم دارای 
نقــص در  دارای  تیــم  و ۷  کامــل  مــدارک 
ــنجی،  ــکان س ــن، ام ــس پل ــای بیزین بخش ه
پروپــوزال MVP و یــا فایــل ارائــه بــه ســرمایه 

ــوارد  ــن م ــل ای ــد. جهــت تکمی ــوده ان ــذار ب گ
ــره  ــاور خب ــج مش ــا، پن ــم ه ــه تی ــاوره ب و مش
کســب و کار در حــوزه هــای مالــی، بــازار، 
ــرای همــکاری  اســتراتژی و ســرمایه گــذاری ب
ــره،  ــر کم ــم دکت ــرکار خان ــدند. س ــوت ش دع
ــی  ــدس صالح ــمتی، مهن ــر حش ــان دکت آقای
و مهنــدس عطایــی نــژاد جهــت برگــزاری 
جلســات مشــاوره خصوصــی و همچنیــن آقــای 
مهنــدس مــکارم جهــت برگــزاری کارگاه ارائــه 

ــذار. ــرمایه گ ــه س ب

الــف-۶( هماهنگــی، اطــاع رســانی و برگزاری 
کارگاه آموزشــی ارائــه بــه ســرمایه گذار

ــا  ــم ه ــام تی ــور تم ــا حض ــه اول و ب در مرحل
)۲۳ تیــم پذیــرش اولیــه شــده(، یــک جلســه 
ایــن  برگــزار شــد و در  توجیهی-آموزشــی 
ــی کارگاه  ــان مرب ــن طــی گــپ و گفــت می بی
و شــرکت کنندگان، خاصــه ای از طــرح هــای 
شــرکت کننــدگان مطــرح شــد. در ادامــه 
ــه  آقــای مهنــدس مــکارم کارگاه آموزشــی ارائ
ــذار را در دو بخــش »شــناخت  ــه ســرمایه گ ب
ســرمایه گــذار« و »بخــش هــای مختلــف 
ــد.  ــه کردن ــدگان ارائ ــرکت کنن ــه ش ــه« ب ارائ
ــی  ــی خصوص ــه توجیه ــک جلس ــن ی همچنی
بــرای تیــم هــای پذیــرش شــده کــه در 
ــال  ــت انتق ــتند، جه ــور نداش ــن کارگاه حض ای
ــد. ــزار ش ــان، برگ ــه ایش ــن کارگاه ب ــم ای مفاهی

الــف-۷( هماهنگــی، اطــاع رســانی و برگزاری 
جلســات منتورینــگ بــا شــرکت کنندگان

ــب و  ــاوره کس ــات مش ــزاری جلس ــی برگ ط
کار )حداقــل ۳ جلســه بــرای هــر یــک از تیــم 
هــای پذیــرش شــده( تمرکــز اصلــی در وهلــه 
اول روی تکمیــل طــرح توجیهــی کســب و کار 
ــل  ــس از آن روی تکمی ــرح اقتصــادی( و پ )ط
فایــل هــای ارائــه نهایــی بــه ســرمایه گــذار در 

ــوده اســت. ــا ب ــن تیم ه ــرای ای ــداد ب روز روی
ــا توجــه بــه آمادگــی کامــل برخــی تیم هــا،  ب
در مجمــوع یــک کارگاه عمومــی ۳ ســاعته 
ــهر مشــهد( و  ــوآوری ش ــه ن )در محــل کارخان
تعــداد ۳۰ جلســه مشــاوره خصوصــی کســب و 
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کار و ۷ ســاعت مشــاوره عمومــی کســب و کار 
ــک  ــی ت ــوآوری و کارآفرین ــز ن ــل مرک )در مح
ــرد(  ــوس راهب ــذاری ت ــرمایه گ ــرکت س و ش

برگــزار شــده اســت.
ــده،  ــزار ش ــداد جلســات برگ ــان کل تع در می
ــه صــورت حضــوری و ۲ جلســه  ۲۸ جلســه ب

ــوده اســت. ــن ب ــه صــورت آنای ب

الــف-۸( اطاعرســانی رویــداد در مجــاری 
تحــت اختیــار مرکــز و دیتابیــس پیامکــی

ــاری  ــتن مج ــار داش ــه در اختی ــه ب ــا توج ب
تبلیغاتــی در شــبکه های مجــازی و برخــورداری 
از دیتابیــس پیامکــی مخاطبــان رویداد، شــامل 
مخترعــان، فنــاوران و شــرکت هــای فعــال در 
نــوآوری اســتان، اطاعرســانی  اکوسیســتم 
مرکــز  مجــازی  شــبکه های  در  ویدیویــی 
اطاعرســانی  و  اکوسیســتم  فعــال  افــراد  و 
پیامکــی در دو مرحلــه جهــت جــذب مخاطبان 
بــه رویــداد و در ۶ اطاعیــه اختصاصــی مجــزا، 
ــرکت کنندگان  ــه ش ــی و توجی ــرای راهنمای ب
در  اســت.  رســیده  انجــام  بــه  رویــداد  در 
مجمــوع تعــداد ۷۰۰ پیــام کوتــاه در این بســتر 
ــرای مخاطبــان و ۱۰۵  ــه صــورت هدفمنــد ب ب
ــداد  ــر در روی ــای حاض ــم ه ــرای تی ــک ب پیام

ــده اســت. ــال ش ارس

الــف-9( برگــزاری نشســت خبــری بــا اصحاب 
نه سا ر

بــا هــدف اطــاع رســانی نســبت بــه رویــداد، 
ــاب  ــوت از اصح ــا دع ــری ب ــت خب ــک نشس ی
ــن  ــزار شــد. در ای ــزی و برگ ــه ری ــانه برنام رس
ــانه  ــده از ۱۵ رس ــر نماین ــه ۱۶ نف ــه ک جلس
مختلــف حضــور داشــتند، مدیــر شــرکت 
ــش در اســتان  ــد دان پیشــگامان توســعه فرآین
ــه توضیــح اهــداف  خراســان رضــوی نســبت ب
محــوری و رونــد اجرایــی رویــداد ملــی تاثریــا 
و آقــای مهنــدس عبــاس زاده نســبت بــه 
ــات  ــده و اقدام ــام ش ــات انج ــات اقدام جزیی

ــد. ــه دادن ــی را ارائ ــی توضیحات آت

الــف-۱۰( ارســال فراخــوان بــه دســتگاه هــای 
اجرایــی و شــرکت هــای صنعتــی

بــرای دریافــت و احصــاء نیازهــای اولویــت دار 
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــطح اس ــود در س موج
ــداد  ــچ روی ــش ریورس پی ــه در بخ ــت ارائ جه
تاثریــا، یــک فراخــوان عمومــی به دســتگاه های 
اجرایــی، ســازمان ها و ارگان هــای دولتــی و 
ــان و ســایر  ــش بنی ــاور و دان شــرکت هــای فن
شــرکت هــای بــزرگ و کوچــک فعــال در 
بخــش صنعتــی اســتان جهــت اعــام نیازهــای 
اولویــت دار ایشــان ارســال شــد. بــرای ارســال 

ایــن فراخــوان از ظرفیــت دســتگاه هــای 
ــک  ــع کوچ ــازمان صنای ــون س ــف همچ مختل
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
خراســان رضــوی، شــهرداری مشــهد، ســازمان 

ــد. ــتفاده ش ــدن و ... اس ــت و مع صنع
ــا  ــه ب ــات مصاحب ــزاری جلس ــف-۱۱( برگ ال

ــاله ــب مس ــای صاح ــازمان ه س
ــی  ــت ده ــی و اولوی ــت و بررس ــس از دریاف پ
بــه پاســخ های دریافــت شــده نســبت بــه 
ــه  ــائل ب ــاز و مس ــام نی ــی اع ــوان عموم فراخ
ســازمان ها و ارگان هــای دولتــی، جلســات 
ــرای  ــه و گفتگــو اختصاصــی و مجــزا ب مصاحب
هریــک از نیازهــای اعــام شــده برگــزار شــد. 
ــی  ــت بررس ــازی و قابلی ــت استانداردس در جه
مخاطبــان ایــن مســائل، مستندســازی مــدارک 
ــد و  ــام ش ــان انج ــای ایش ــه نیازه ــوط ب مرب
مطابــق فرمــت اســتاندارد RFP، گــزارش ایــن 

ــه شــد.  ــا تهی نیازه
نیازهــای احصــاء شــده در ایــن بخــش 

ــد از: عبارتن
- دفع بیولوژیک آفات

- ســاخت دســتگاه رول فورجینــگ بــه منظور 
فرآینــد پیــش فــرم قطعــات فورج

- دستگاه شستشوی درختان
ــاژ  ــا آلی ــان ب ــال عصــای نابینای ــر متری - تغیی

ــت گرافی
ــا  ــرم ب ــگ گ ــد فورجین ــیون فرآین - اتوماس

اســتفاده از سیســتم رباتیــک
- تحلیــل ارتعاشــات محــور موتورهــای القایــی 
بــا درنظــر گرفتــن خاصیــت ارتجاعــی یاتاقــان 

ها
ــای  ــوش ه ــادی درپ ــداری ابع ــش پای - افزای

ــی ــای الکتریک ــین ه ــی ماش عایق
تمیــز  و  پریدگــی  رنــگ  رفــع مشــکل   -

الکتریکــی هــای  موتــور  شــوندگی 
- طراحــی و ســاخت دســتگاه جمــع آوری 

ــان ــرگ درخت ب
- طراحــی و ســاخت دســتگاه هــرس کار 

بازویــی

بــه مخاطبــان  اطــاع رســانی  الــف-۱۳( 
رویــداد

در نهایــت بــا اســتفاده از ظرفیت اطاعرســانی 
ــی و  ــاری تبلیغات ــک در مج ــوآوری ت ــز ن مرک
شــبکه های مجــازی و همچنیــن دیتابیــس 
پنــل پیامکــی شــامل نخبــگان، فنــاوران و 

اکوسیســتم نــوآوری اســتان خراســان رضــوی، 
اطاعرســانی رویــداد بــه شــکل پوســتر و پیــام 
کوتــاه بــه مخاطبــان حــل مســاله جهــت 

ــد. ــام ش ــداد انج حضــور در روی

ب( اقدامات حین رویداد
آزمایشــی  ارائــه  جلســه  برگــزاری  ب-۱( 
تیم هــا بــه مربیــان در روز قبــل از رویــداد

از  پــس  رویــداد،  در  حاضــر  تیم هــای 
گذرانــدن کارگاه هــای آموزشــی و جلســات 
ــه  ــل ارائ ــل فای ــب و کار و تکمی ــاوره کس مش
ــی  ــت بررس ــذاران، جه ــرمایه گ ــه س ــود ب خ
ــی اشــکاالت موجــود  مجــدد و اصــاح احتمال
در ارائــه خــود، روز پیــش از رویــداد در حضــور 

ــای  ــره، آق ــم کم ــرکار خان ــود )س ــان خ مربی
دکتــر حشــمتی و آقــای مهنــدس عطایــی 
ــن ۱۵  ــد.از بی ــرح پرداختن ــه ط ــه ارائ ــژاد( ب ن
تیــم حاضــر، ۱۲ تیــم در ایــن روز ارائــه خــود 
را انجــام داده و نظــرات کارشناســی مربیــان را 
ــا  ــد. ب ــال کردن ــود اعم خ روی ارائه نهایی  
ــه اصــاح بخــش  ــه نیــاز یــک تیــم ب توجــه ب
مالــی، جلســه مشــاوره اضافــی بــرای ایشــان در 
نظــر گرفتــه و اصاحــات مــورد نظــر بــه ایــن 

ــام شــد. ــم اع تی

ب-۲( انجــام مصاحبــه تیم هــا و متولیــان 
رویــداد بــا صــدا و ســیمای ملــی )رادیــو 

ــر( ــدای زائ ص
اعضــای تیــم برگــزار کننــده در کنــار تیم های 
ــی را در  ــه، توضیحات ــش ارائ ــر در روز پی حاض
رابطــه بــا رویــداد ملــی تاثریــا در مصاحبــه بــا 
رادیــو صــدای زائــر صــدا و ســیمای ملــی ارائــه 
ــده  ــه صــورت زن ــه ب ــه ک ــن مصاحب ــد. ای دادن
در همــان روز از ایــن شــبکه رادیویــی پخــش 
ــوم  ــه عم ــانی ب ــاع رس ــدف اط ــا ه ــد، ب ش
ــداد  ــه روی جامعــه و آگاهــی بخشــی نســبت ب

انجــام شــده اســت.

ــپ اطاعرســانی و  ــه و انتشــار کلی ب-۳( تهی
ــداد  ــی روی تبلیغات

در روزهــای پیــش از رویــداد بــا حضــور 
اعضــای تیــم برگــزار کننــده و تیــم رســانه ای 
رویــداد در محــل کارخانــه نــوآوری، یــک 
ــی  ــی بخش ــدف آگاه ــا ه ــی ب ــپ تبلیغات کلی
ــدان در  ــراد و عاقمن ــه اف ــانی ب ــاع رس و اط
ــتان  ــتارتاپی اس ــی و اس ــتم کارآفرین اکوسیس
تهیــه شــد و در تمامــی مجــاری در دســترس 
ــگامان و  ــرکت پیش ــک، ش ــوآوری ت ــز ن مرک

ــد. ــر ش ــداد منتش ــان روی حامی

ب-۴( طراحــی، چــاپ و اســتقرار بنرهــای 
ــا ــرح ه ــه ط ــه خاص ــگاه ارائ نمایش

تیم هــای  میــان  مذاکــرات  انجــام  جهــت 
عاقمنــدان  و  رویــداد  در  شــرکت کننده 
ــن  ــه در بی ــی ک ــذاران احتمال ــرمایه گ ــا س ی
ســرمایه گــذاران اصلــی رویــداد قرار نداشــتند، 
بــرای هریــک از تیــم هــا بخشــی از بنــر اســتند 
توضیحــات طــرح در بخش نمایشــگاهی ســالن 
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ــن  ــد. ای ــه ش ــر گرفت ــوآوری در نظ ــه ن کارخان
ــرح  ــی ط ــی از تمام ــامل توضیحات ــش ش بخ
ــودی و  ــش دم ــده در بخ ــرکت کنن ــای ش ه
مســائل مطــرح شــده در بخــش ریــورس پیــچ 

ــوده اســت.  ب

ب-۵( هماهنگی نهایی تیم اجرایی 
ــی  ــم اجرای ــور تی ــا حض ــی ب ــه هماهنگ جلس
رویــداد )مرکــز نــوآوری تــک( و دبیــر اجرایــی 
ــش  ــد دان ــعه فرآین ــگامان توس ــرکت پیش )ش
ــکاران  ــایر هم ــوی( و س ــان رض ــتان خراس اس
ــاون  ــاد تع ــوآوری، بنی ــه ن ــزاری )کارخان برگ
بســیج( در محــل کارخانــه نــوآوری شــهر 
در  جلســه  ایــن  در  شــد.  برگــزار  مشــهد 
ــزاری  ــه برگ ــوط ب ــدات مرب ــا تمهی ــه ب رابط
رویــداد اعــم از: پیــش بینــی مــوارد مربــوط بــه 
ــژه، هماهنگــی تشــریفات  ــان وی حضــور مهمان

ــائل  ــار مس ــان و ... در کن ــی از مهمان و پذیرای
مربــوط بــه تبلیغــات رویــداد اعــم از: هماهنگی 
ــا صــدا و ســیمای اســتان خراســان رضــوی  ب
ــی  ــداد، هماهنگ ــری روی ــش خب ــت پوش جه
تیــم تصویــر بــرداری و همچنیــن مجــاری 
اطاعرســانی بــه مخاطبــان گفتگــو و تصمیــم 

ــد. ــری ش گی
ــا  ــداد ب ــات روی ــرداری و تبلیغ ــم تصویرب تی
ــا قابلیــت پخــش بــه  اســتفاده از ۴ دوربیــن، ب
ــه  ــن ارائ ــم و همچنی ــده در مراس ــورت زن ص
ــی،  ــم پایان ــداد در مراس ــه روی ــپ خاص کلی
ــداد حضــور یافتنــد. همچنیــن  در ایــن روی
مصاحبــه تصویــری بــا تیم هــای حاضــر در 
رویــداد جهــت پخــش در بخــش ویــژه خبــری 
ــر شــبکه اســتانی صــدا و ســیمای  برنامــه خب
ملــی نیــز انجــام شــد. ایــن مصاحبــه در شــب 
برگــزاری رویــداد در شــبکه ۵ اســتان خراســان 

ــد. ــش درآم ــه نمای رضــوی ب

ب-۶( ارائــه تیم هــای شــرکت کننــده بــه 
ــذاران ــرمایه گ س

ــاعت  ــداد از س ــر در روی ــای حاض ــه تیم ه ارائ
ــدت ۱۰  ــم در م ــر تی ــد و ه ــاز ش ۱۴:۳۰ آغ
ــخ  ــش و پاس ــه پرس ــاوه ۲ دقیق ــه )بع دقیق
توســط ســرمایه گــذاران( بــه ارائــه طــرح هــای 
ــه تیم هــا پــس از برنامــه  خــود پرداختنــد. ارائ
اســتراحت و پذیرایــی تــا ســاعت ۱9:۳۰ دقیقه 
ــی و  ــم پایان ــس از آن مراس ــت و پ ــه داش ادام
مذاکــرات B2B تیــم هــا در میزهایــی کــه بــه 
همیــن منظــور در بخــش VIP ســالن در نظــر 

گرفتــه شــده بــود برگــزار شــد.

طــرح هــای ارائــه شــده در ایــن بخــش 
عبارتنــد از:

- استریایز پاسمای دو درب بیمارستانی
- طــرح ایجــاد پایــگاه پهپــادی خدمــات 
ــور ــرق کش ــمند ش ــاورزی هوش ــمپاش کش س

)Wolf( خودروهای دونفره کوهستان -
بنــدی محصــوالت  بســته  و  - ضدعفونــی 
کشــاورزی بــا مانــدگاری بــاال و ارگانیــک

- اســتخراج کروســین زعفــران در ســه گریــد 
دارویــی، غذایــی و آرایشــی بهداشــتی

- پارکینــگ فــول مکانیــزه طبقاتــی )اســکان 
خــودرو(

آنتــن   CAVITY FILTER ســاخت   -
ــی ــای مخابرات ه

- طرح تولید باتری های لیتیومی
- پرینتر ۳ بعدی اقتصادی

- عایق حرارتی و صوتی ساختمان
- توســعه ابــزار پوشــیدنی پیــش بینــی زمــان 

بــروز حمــات تشــنج بیمــاران صــرع
- تولیــد مکمــل هــای معدنــی خــوراک دام و 
طیــور و تولیــد کــود هــای شــیمیایی از مــواد 

معدنــی
الکتروموتورهــای  ســاخت  و  طراحــی   -

ن و ســنکر
- الکتروموتورهای ضد انفجار

ب-۷( مراسم پایانی، تقدیرها و جوایز
در بخــش پایانــی رویــداد، بــا انجــام ســخنرانی 
ــی  ــوع »معرف ــا موض ــی ب ــای فربه ــط آق توس
ــاد در ســطح کشــور  ــای بنی ــت ه شــرح فعالی
ــی؛  ــی فان و اســتان« و همچنیــن ســخن پایان
مراســم پایانــی رویــداد برگــزار شــد. تقدیــر از 
تیم هــای برتــر بــا ارائــه تندیــس رویــداد ملــی 

تاثریــا و هدیــه نقــدی و همچنیــن ارائــه لــوح 
یادبــود بــه تمامــی تیم هــای حاضــر در رویــداد 
بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر حقــی، جنــاب 
آقــای ســردار غیاثــی، جنــاب آقــای ســرهنگ 
کفــاش، جنــاب آقــای مهنــدس شوشــتری و ... 

انجــام شــد.

تیــم هــای منتخــب برتــر در ایــن 
رویــداد بــه ترتیــب عبارتنــد از:
۱. استریایز پاسمای دو درب بیمارستانی

۲. اســتخراج کروســین زعفــران در ســه گریــد 
دارویــی، غذایــی و آرایشــی بهداشــتی

۳. طــرح ایجــاد پایــگاه پهپــادی خدمــات 
ــور ــرق کش ــمند ش ــاورزی هوش ــمپاش کش س

ب-۸( ارائه نیازها توسط صاحبان مساله
اســتان  در  دار  اولویــت  مســائل  صاحبــان 
ــی  ــداد مل خراســان رضــوی، در صبــح روز روی
ــد.  ــود پرداختن ــای خ ــه نیازه ــه ارائ ــا ب تاثری
تعــداد ده نیــاز احصــاء شــده اســتان، در ایــن 
رویــداد نســبت بــه ارائــه اقــدام نمودنــد. ایــن 
ــوآوران و  ــن، ن ــور مخترعی ــا در حض ــه ه ارائ

نماینــدگان شــرکت هــای فنــاور و دانــش 
ــد.  ــام ش ــتان انج ــطح اس ــال در س ــان فع بنی
ــس از انجــام  ــداد، پ ــر در روی فنــاوران حاض
ارائــه هــا، نســبت بــه مذاکــره بــا ارائــه 
دهنــگان مســائل بــه صــورت B2B در محــل 
ــش  ــه در بخ ــره ک ــوص مذاک ــای مخص میزه
VIP ســالن جهــت ایــن کار تعبیــه شــده بــود، 
اقــدام نمودنــد. از بیــن ده مســاله ارائــه شــده، 
بــرای ۳ مســاله در حیــن رویــداد پیشــنهاداتی 

ارائــه شــد و تفاهــم اولیــه نیــز مابیــن ســازمان 
ارائــه دهنــده مســاله و فنــاور ارائــه دهنــده راه 

حــل انجــام شــد.

اقدامات پس از رویداد
ــا  ــودی ب ــای دم ــرات B2B تیم ه ج-۱( مذاک

ســرمایه گــذاران

مذاکــرات انجــام شــده در اتــاق مخصــوص کــه 
بــرای ایــن موضــوع در نظــر گرفتــه شــده بــود، 
از ســاعت ۱۵ و پــس از انجــام اولیــن ارائــه هــا 
آغــاز شــد و تــا ســاعاتی پــس از پایــان رویــداد 
در ایــن محــل ادامــه داشــت. ســرمایه گــذاری 
قطعــی انجــام شــده تنهــا در ایــن مرحلــه، بــر 
ــان  ــده می ــا ش ــای امض ــه ه ــم نام ــق تفاه طب
و  پیشــگامان(  )شــرکت  گــذاران  ســرمایه 

ــر  ــداد براب ــده در روی ــرکت کنن ــای ش ــم ه تی
بــا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریــال بــوده اســت. 
در رابطــه بــا ســایر ســرمایه گــذاران نیــز 
ــی  ــه انجــام شــد و جلســات آت ــات اولی تفاهم

ــم شــد. ــا تنظی ــم ه ــان ایشــان و تی می

ــا  ــائل ب ــان مس ــرات B2B صاحب ج-۲( مذاک
ــوآوران ــاوران و ن فن

توســط  مســائل  ارائــه  انجــام  از  پــس 
صاحبــان آن هــا در حضــور فنــاوران و فعــاالن 
ــداد  ــان روز روی ــوآوری، در هم ــتم ن اکوسیس
گفتگــو و مذاکــرات B2B میــان طرفیــن انجام 
شــد. در ایــن بیــن از میــان ۱۰ مســاله، بــرای 

۲ مســاله در همــان روز توســط چندیــن تیــم 
ــه شــد کــه صورتجلســه  ــه ارائ راه حــل فناوران
ــم  ــن مســاله و تی ــان صاحبی ــه می ــم اولی تفاه
هــای فنــاور در رابطــه بــا راه حــل ارائــه شــده 

ــید. ــن رس ــای طرفی ــه امض ــد و ب ــم ش تنظی

ج-۳( عقــد تفاهــم نامــه همــکاری میــان 
شــرکت پیشــگامان و صنایــع پیشــرفته رضــوی

ــان  ــا حضــور آقای در حاشــیه ایــن رویــداد و ب
دکتــر حقــی مدیرعامــل شــرکت پیشــگامان و 
دکتــر بهنــام مدیــر شــرکت صنایــع پیشــرفته 
ــوع  ــا موض ــکاری ب ــه هم ــم نام ــوی، تفاه رض
ــه  ــا ب ــر روی طــرح ه ــذاری ب ــم ســرمایه گ ه

ــن رســید.  ــادل طرفی امضــا و تب
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بــه گــزارش روابــط عمومــی بســیج علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری ســپاه عاشــورا ، نخبــگان آذربایجــان شــرقی در ســال دانــش بنیــان بــا هــدف بــی 
نیــاز ســازی صنعــت کشــور از بیگانــگان اقــدام بــه طراحــی و ســاخت )مهندســی معکــوس( برخــی قطعــات پرمصــرف خارجــی، در حــوزه صنعــت 

کشــور کــرده و موفــق شــدند اکثــر ایــن طــرح هــا را عملیاتــی کننــد . 

دکتــر شــهرام عالــی پــور بــا تحصیــات 
ــز و مســئول  ــک در شــهر تبری ــرای مکانی دکت
ــدی  ــد شــهید عاب مرکــز رشــد ســاخت و تولی
ــپاه  ــاوری س ــی و فن ــی، پژوهش ــت علم معاون
ــورد یکــی از دســت  ــی در م عاشــورا توضیحات
ــازی  ــی س ــوع بوم ــا موض ــود ب ــای خ آورده
ــا  ــگار م ــا خبرن ــی ب ــی گفتگوی ــات صنعت قطع
ــی از لطــف  ــدن آن خال ــه خوان ــد ک ــته ان داش

ــت . نیس
  

ــور از  ــی پ ــر عال ــاب دکت - جن
ایجــاد مرکــز ، انگیــزه ها و شــروع 

ــد  ــان بگویی ــان برایم فعالیتت

ــرای  ــتم دکت ــور هس ــی پ ــدا عال ــام خ ــا ن ب
رشــته ی مکانیــک از شــهر تبریــز بنــده بعــد از 
اتمــام دوره کارشناســی فعالیــت هــای صنعتــی 
خــودم رو شــروع کــردم ، عــادت بــه یکنواختی 
و تکــراری بــودن کار هــم نــدارم بــرای همیــن 
تازگــی برایــم جذابیــت دارد و روی همیــن امــر 
دنبــال ســاخت قطعــات جدیدتــر و نیــاز محــور 

رفتــه ام .
ــگان  ــه نخب ــا خان ــکاری ب ــن هم ــده ضم  بن
ســپاه عاشــورا و کارگاه صنعتــی که در شــهرک 
شــهید ســلیمانی بــا همــکاری معاونــت علمــی 
ــه مرکــز رشــد شــهید  ســپاه اســتان تبدیــل ب
عابــدی کــرده ایــم و خــودم مســئولیت آنجــا را 
بــه عهــده دارم ، انگیــزه اصلــی بــا اولویــت اول 
ــه  بــی نیــازی کشــور عزیــزم از واردات بــی وی
ــای  ــم ه ــی از تحری ــت و رهای ــوزه صنع در ح
ظالمانــه و دوم کارآفرینــی در یــک محیــط 
ســالم بــرای جوانــان بــا اســتعداد و بــا انگیــزه 

اســت .
ــوز در  ــا ، کارآم ــگاه ه ــر از دانش ــا االن اگ م
ــد  ــه کن ــا مراجع ــه م ــی ب ــای صنعت ــته ه رش

ــت  ــاط صنع ــا ارتب ــم ت ــا همــکاری میکنی قطع
ــت  ــم ،  جــذب و تربی ــا کنی و دانشــگاه را معن
ــزه  ــه دســت یکــی از انگی ــار ب ــای آچ بچــه ه

ــود  ــب ب ــای اینجان ه

- خــب آقــای عالــی پــور در 
ــای  ــت آوده ــی از دس ــورد یک م
مهــم تــان بگوییــد ، شــنیده ایــم 
ــد  ــگ کار میکردی روی رول فرمین
ــون  ــه برام ــن قطع ــی از ای ، تعریف

ــد :  ــه بدی ارائ
رول فرمینــگ ورق، فرآینــدی اســت کــه 
ــزه،  ــر گالوانی ــوالدی نظی طــی آن ورق هــای ف

ــتگاه  ــط دس ــتیل توس ــرد و اس ــای س ورق ه
مخصوصــی بــه اشــکال مختلفــی تبدیــل مــی 
شــوند. محصوالتــی کــه توســط رول فرمینــگ 
ــر  ــه ه ــد ب ــی توانن ــوند م ــی ش ــد م ورق تولی
ــل  ــواع پروفی ــر ان ــاز باشــد نظی ــه نی شــکلی ک
هــای فلــزی، لولــه، ورق طــرح دار و غیــره 
شــکل دهــی شــوند. بــه طــور کلــی رول 
ــکل دادن  ــر ش ــای تغیی ــه روش ه ــگ ب فرمین
ورق فلــزی بــه واســطه دســتگاه رول فرمینــگ 

ــود . ــی ش ــه م گفت

 - دکتــر عالــی پــور نحــوه کاربرد 
رول فرمینــگ رو هــم برامــون 

ــد ــح بدی توضی
ببینیــد در طــی ایــن عملیات ورق هــای فلزی 
روی شــفت هــای دســتگاه کــه بــا یاتاقــان مهار 
ــا  ــد ب ــوند و بع ــی ش ــذاری م ــد جایگ ــده ان ش
توجــه بــه نــوع قالــب و روش مــورد نظــر ورق 

هــا بــه فــرم دلخــواه تولیــد مــی گردنــد .
رول فرمینــگ ورق، یــک روش نویــن، بهینــه 
و کامــا انعطــاف پذیــر اســت، کــه تولیــد هــر 

طرحــی روی ورق هــای فلــزی را امــکان پذیــر 
کــرده، مــا در مرکــز رشــد و فنــاوری، ســاخت 
ــل  ــه دلی ــدی ب ــکر عاب ــهید خداش ــد ش و تولی
ــد  ــط تولی ــی خ ــش فن ــتن دان ــت داش در دس
رول فرمینــگ، طراحــی و ســاخت در ابعــاد 
مــورد نیــا ز واحــد هــای تولیــدی امــکان پذیــر 

کردیــم . ویژگــی منحصــر بــه فــرد ایــن خــط 
ــی  ــی  و راحت ــی ال س ــر پ ــودن کنترل دارا ب

ــور اســت .  ــرای اپرات دســتورات ب
-  از کاربــرد قطعــه رول فرمینــگ 

برامــون بفرماییــد : 
ــه  ــگ در بدن ــی بگــم رول فرمین ــه طــور کل ب

لــوازم خانگــی، صنایــع نظامــی، وســایل نقلیــه 
ــین  ــه ماش ــار، بدن ــای قط ــن ه ــی، واگ عموم
آالت ســنگین، شــکل دهــی فلــزات و ورق هــا، 
ــل، صنعــت تولیــد و تجهیــز  پروفیــل، گارد ری

نیــروگاه هــای خورشــیدی، تجهیــزات ذخیــره 
ــار  ــی و انب ــی و داروی ــوالت غذای ــازی محص س
هــا) تجهیــزات ذخیــره اســناد و مــدارک( 

ــه . ــتفاده بش ــه اس ــرد داره و میتون کارب
 

ــز  ــور عزی ــی پ ــر عال ــما دکت ــون از ش  ممن
ــا  ــار م ــون رو در اختی ــران بهات ــت گ ــه وق ک

گذاشــتید 
ــث  ــه در بح ــما ک ــم از ش ــکر میکن ــم تش من
ــن ارکان  ــی از مهمتری ــه یک ــانی ک ــاع رس اط
میــره  بشــمار  امــروز  جهــان  ســازی  آگاه 

ــتین ــال هس ــه فع همیش

با تشکر
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